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78. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДМОРАЛИШТАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за одмо-
ралиштата на децата и младината, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го ус-
вои1 на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 21 април 1961 година. 

У бр о ј 6 
21 април 1961 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДМОРАЛИШТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

Чл1ен 1 
Со овој закон се пропишуваат условите за орга-

низирање одморот на децата и младината во одмо-
ралиште, правата и должностите на основачите од-
носно организаторите, како и начинот на управува-
њето со одморалиштата. 

Член 2 
Одморот на децата и младината се организира 

во одморалишта, како што се: домови за одмор, 
летувалишта, зимувалишта, логори, излетишта и 
други објекти наменети за одмор и разонода на де-
цата и младината. 

Член 3 
Задачата на одморалиштата е со заеднички 

престој и забава на децата односно младината во 
погодни климатски места да придонесат за општеи 

ственото воспитување на децата, за подобрување на 
нивното здравје и за развивање на физичките и 
умствените способности: на децата и младината. 

Член 4 
Одморалиштата можат да бидат постојани и се-

зонски. 
Член 5 

Според возраста на корисниците постојат одмо-
ралишта: 

а) за деца од 5—7 години 
б) за деца од 7—14 година 
в) за младинци (над 14 години) 

По исклучок можат да постојат и комбинирани 
одморалишта. 

Децата до 7 години ме можат да бидат сместени 
под шатори. 

Член 6 
Постојаните одморалишта, кои се самостојни 

установи, имаат својство на правно лице. 

Член 7 
Одморалишта можат да основаат односно да 

организираат народните одбори, станбените заедни-
ци, самостојните установи^ сто-па ноќите организации, 
општествените организации и Други заинтересира-
ни органи и организации (во натамошниот текст: 
основачи односно! организатори). 

Два и повеќе основачи, односно организатори, 
можат да основаат односно да организираат заед-
ничко одморалиште. Меѓусебните односи основачите 
односно организаторите ги утврдуваат со договор. 

Член в 
Постојаните одморалишта, кои се самостојни 

установи, се основаат и престануваат да постојат по 
прописите што Шжат за самостојните установи. 

Сезонските одморалишта се организираат по 
одредбите на овој закон и престануваат да работат 
по истекот на времето за кое се организирани. 

Сите одморалишта поодделно се евидентираат 
ка ј органот на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита на општинскиот народен одбор 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на основачот 
односно организаторот. 

Основачот односно организаторот за основање 
на одморалиштето е должен да го извести органот 
од претходниот став. 

Член 9 
Одморалиштето не може да почне да работи 

додека органот на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита на општинскиот народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа одморалиштето не 
утврди дека со исполнети општите, стручните и 
техничките услови (за сместување, хигиенско-са-
нитарните уреди, опремата, персоналот, вошитно-
з др а в ствената работа и сл.) за основање на посто-
јани односно организирање на сезонски одморали-
шта. 

Поблиски прописи за условите од претходниот 
стаа донесува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ. 

Член 10 
Со постојаните одморалишта управува управен 

одбор и управител. 
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Управниот о,дбор на постојаното одморалиште 
со состои од 7 до 11 члена, вклучувајќи1 го и упра-
вителот, ко ј по својата положба е член на управ-
ниот одбор. 

Во одморалиштата за младината во управниот 
одбор влегува и претставник на корисниците. 

Бројот на членовите, составот и начинот на 
именувањето, односно изборот на управниот одбор 
се утврдува со актот за основањето на одморали-
штето. 

Управителот на постојаното одморалиште го 
назначува основачот. 

Управителот се поставува по конкурс, по пра-
вило од редот на лица кои имаат стручна спрема 
на просветен, здравствен или социјален: работник. 

Член 11 
Управниот одбор на одморалиштето: 
— донесува правила и куќен ред на одмора-

лиштето; 
— донесува финансиски план и завршна сметка 

на одморалиштето; 
— донесува програма за воспитно-забавниог 

живот во одморалиштето; 
— ја утврдува височината на надоместокот за 

престојот во одморалиштето во согласност со осно-
вачот; 

— расправа и одлучува за сите прашања што 
се однесуваат на организацијата, животот и рабо-
тата во одморалиштето; 

— поставува и разрешува раководители на вна-
трешните организациони единици, како и воспитен 
и здравствен персонал; 

— одлучува за употребата на средствата на 
фондовите; 

— му поднесува на основачот годишен изве-
шта ј за работата на одморалиштето; 

— врши и други работи што со одделни про-
писи и со правилата на одморалиштето му се ста-
вени во надлежност. 

Член 12 
Управителот на постојаното одморалиште: 
— непосредно раководи со одморалиштето, го 

претставува и застапува пред државните органи и 
и другите лица; 

— ги извршува заклучоците и смерниците на 
управниот одбор и се грижи за извршување на з а -
коните и другите прописи . што се однесуваат на 
работата на одморалиштето; 

- ^ изготвува финансиски план и завршна смет-
ка на одморалиштето и е наредбодаЕец за извршу-
вањето на финансискиот план на одморалиштето; 

— му дава предлози на управниот одбор за 
расподелба на средствата на фондовите на одмо-
ралиштето; 

— му предлага на управниот одбор програма 
за воспитно-забавниот живот во одморалиштето; 

, — поставува и разрешува административно-
технички службеници, прима на работа работници, 
и ги распоредува по работни места и донесува ре-
шенија з а нивните службеѕнички, односно работни 
односи; 

— врши и други работи што со одделни про-
писи и со правилата на одморалиштето му се ста-
вени во надлежност. 

Член 13 
Во постојаните одморалишта се формира стру-

чен колегиум како советодавен орган на управи-
телот за сите важни работи на одморалиштето. 

Стручниот колегиум по правило го сочинуваат 
управителот, раководителите на здравствената иЈ 
воспитната работа и економот. 

Одредбите за работата на колегиумот ги содр-
ж а т правилата на одморалишт ето . 

Член 14 
Со сезонските одморалишта управува управител. 
Управител именува организаторот од редот на 

,лица кои имаат стручна спрема на просветен, здрав-
ствен или социјален работник, или општествен ра-
ботник^ кој има долгогодишно искуство во органи-
зирањето на сезонски одморалишта. 

ГЃо правило!, управителот се именува за сето 
време на работата на сезонското одморалиште. 

Член 15 
Управителот на сезонското одморалиште: 
— непосредно раководи' со секојдневните работи 

на одморалиштето, организира и раководи со струч-
ната и друга работа во одморалиштето; 

— се грижи за исплата на надоместокот за 
престојот во одморалиштето, доколку тие работи 
не ги врши организаторот; 

— дава налог за сите видови исплати и се гри-
ж и за правилното финансиско работење на одмо-
ралиштето; 

— врши и други работи што со одделни про-
писи и со правилата на одморалиштето му се ста-
вени во надлежност. 

По завршувањето на работата во сезонското 
одморалиште управителот е должен, во рокот што 
ќе го одреди организаторот, а најдоцна два месеца 
од денот на завршувањето со работата на одмора-
лиштето', на организаторот да му поднесе извештај 
за својата работа и за работата на одморалиштето 
и да му ја предаде сета опрема што привремено 
му е дадена на користење на одморалиштето. 

Член 16 
Управителот на сезонското одморалиште може 

да преземе обврски во името и за сметка на орга-
низаторот само во границите на финансиските сред-
ства што организаторот на сезонското одморалиште 
му ги ставил на располагање на одморалиштето, 
односно во границите на реализираните надоместо-
ци и другите приходи на одморалиштето. 

Член 17 
Во сезонското одморалиште може да се фор-

мира стручен колегиум како советодавен орган на 
управителот за сите поважни работи на одморали-
штето. 

Стручниот колегиум по правило го сочинуваат 
управителот, раководителите на здравствената и 
воспитната работа и економот. Во сезонските одмо-
ралишта за младината во стручниот колегиум вле-
гува и претставник на корисниците. 
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Со работата на стручниот колегиум раководи 
управителот, кој ги свикува седниците на коле-
гиумот и раководи со нив. 

Правата и должностите на стручниот колегиум, 
како и начинот за избор на претставникот на ко-
рисниците, се утврдува со правилата на одморали-
штето. 

Член 18 
Доколку управителот и другиот персонал на се-

зонското одморалиште немаат статус на јавен служ-
беник односно работник, организаторот е должен; со 
о ш е лица да воспостави привремен работен однос 
за времето на вршењето должностите во сезонското 
одморалиште. 

Член 19 
Одморалиштето има правила кои содржат од-

редби за организацијата и работата на одморали-
штето, а особено: 

1. за органите на управ увашето; 
2. за височината на надоместокот за престојот 

во' одморалиштето; 
3. за финансиското работење; 
4. за правата и должностите на основачот, одно-

сно на организаторот и корисниците; 
5. за правата и должностите на персоналот на 

одморалиштето; 
6. за внатрешната организација л работата на 

одморалиштето. 
Правилата на постојаните одморалишта содр-

жат, покрај одредбите од претходниот став, и од-
редби за формирање и користење средствата на 
фондовите на одморалиштето. 

Правилата на постојаните одморалишта ги до-
несува управниот одбор со потврда на основачот 
или органот што ќе го овласти основачот. 

Правилата на сезонското одморалиште ги до-
несува организаторот'. 

Член 20 
Постојаните одморалишта како самостојни'уста-

нови се финансираат со одредбите на Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови. 

Финансиските средства за работа на сезонските 
одморалишта се осигуруваат од придонесот на ко-
рисниците на име надоместок за престој во одмора-
лиштето, од дотациите на организаторот, како и 
од други приходи. 

Организаторот на сезонското одморалиште одго-
вара за обврските на сезонското одморалишта 

Поблиски прописи за финансиското и матери-
јалното работење на сезонското одморалиште доне-
сува Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите во согласност со Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ. 

Член 21 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања на НРМ и советите на народните одбори 
надлежни за социјалната заштита вршат општ над-
зор над спроведувањето на овој закон, се грижат 
за развојот на одморалиштата и ги разгледуваат 
прашањата од заеднички интерес за управувањето 
на овој вид заштита на децата и младината. 

Надзор над придржувањето кон одредбите на 
овој закон, од страна на одморалиштето, врши ор-
ганот на управата надлежен за социјалната заштита-
на општинскиот народен одбор, на чие подрачје се 
наоѓа одморалиштето', и другите органи! надлежни 
за соодветни инспекциски работи. 

Член 22 
Ако одморалиштето не ги исполнува општите, 

стручните и техничките услови за работа или тие 
услови се изменети до таква степен што е Доведено 
во прашање остварувањето на задачите на одмора-
лиштето, органот на управата, надлежен за соци-
јална заштита на општинскиот народен! одбор на 
чие подрачје се наоѓа одморалиштето, ќ е донесе 
решение со кое ќе нареди отстранување на утврде-
ните недостатоци, одредувајќи рок во ко ј недоста-
тоците мораат да 'се отстранат. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
одредениот рок, Советот за социјална заштита на 
општинскиот народен одбор ќе донесе решение за 
забрана понатамошната работа на одморалиштето. 

Жалбата против решението од претходниот став 
не го одложува извршувањето на решението. 

Член 23 
Се овластува Советот за социјална политика и 

комунални прашања на НРМ да донесува поблиски 
прописи за извршувањето на овој закон. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

79. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закону 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за Републичкиот 
фонд ^а нестопански инвестиции, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го 
усвои на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производителите, одржана на 21 април 
1961 година. 

У број 9 
21 април 1961 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Се основа Републички фонд за нестопански 

инвестиции (во натамошниот текст: Фонд). 
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Член 2 
Средствата на Фондот се формираат од Репуб-

личкиот буџет, отплати на заемите од фондот со 
обврска на враќање, интересот од средствата на 
фондот внесени к а ј банката, како и од други при-
хода што се пре,двидуваат со закон. Средствата од 
буџетот се одредуваат секоја година во определен' 
износ или во процент од вкупните буџетски приходи. 

Член 3 
Средствата на Фондот се употребуваат за фи-

нансирање нестопански инвестиции и тоа з а ново-
градба, адаптација и опрема во рамките на про-
грамата за изведување на нестопански! инвестиции. 

Средствата на фондот се даваат во вид на заеми 
или бев обврска на враќање. 

Со програмата од став 1 на овој член се опре-
делуваат намени за кои средствата на Фондот ќ е се 
даваат во вид на заеми. 

Програмата, за изведување на нестопанските 
инвестиции ја донесува Управниот одбор на Фон-
дот со потврда на Извршниот совет. 

Член 4 
Општите услови за давање на заеми од прет-

ходниот член ги одредува Извршниот совет. 

Член 5 
Фондот има својство на правно лице. 
Фондот има правила со кои поблиску се одре-

дува организацијата и начинот на работењето' на 
Фондот. 

Член 6 
Со Фондот управува Управниот одбор. 
Претседателот и членовите на Управниот одбор 

ги именува Извршниот совет на две години. 

Член 7 
Фондот има резерва. Височината н а вкупната 

'резерва, годишните вложувања во резервата и ро-
кот до кој ќе се достигне утврдената височина на 
резервата ги определува Извршниот совет на пред-
лог од Управниот одбор на Фондот. 

Член 8 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на годишен финансиски план. 
Финансискиот план се донесува во склад со 

програмата за изведување на нестопански инвес-
тиции. 

Член 9 
Одредбите на Законот за буџетите и финанси-

рањето на самостојните установи; ќе се примену-
ваат и на овој Фонд. 

Член 10 
Управниот одбор на Фондот ги врши особено 

овие работи: 
— донесува изменувања и дополнувања во пра-

вилата на Фондот со потврда на Извршниот совет; 
— донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот; 
— одлучува за давање средства од Фондот; и 
— го СЈЗеди извршувањето на работите з а кое 

се дадени средства од Фондот. 

Член 11 
Административните работи и Финансиско-мате-

ријалното работење во врска со Фондот ги врши 
Државниот секретаријат за работи на финансиите. 

Член 12 
На Фондот се пренесуваат средствата кои се 

предвидени за финансирање на нестопански инве-
стиции во Републичкиот буџет за 1961 година и 
средствата предвидени: во Републичкиот инвести-
ционен фонд за 1961 година. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден п!а 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

80. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот1 за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Зако-нот за изме-
нување на Законот за Буџетот на Народна Репуб-
лика Македонија за 1961 година, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го 
усвои на седницата на Републичкиот собор, одр-
ж а н а на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производи,телите, одржана на 21 април 
1961 година. 

У број 8 
21 април 1961 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1961 ГОДИНА 
Члзен 1 

Во Законот за буџетот на Народна Република 
Македонија за 1961 година членот 7 се изменува 
и гласи: 

„Обезбедените кредити по 18 раздел — Сред-
ства за одделни намени во стопанството — ќе ги 
извршуваат: 

— по партијата 12—149 — Надоместок з а по-
властици во автобускиот сообраќај по реггјГ'точки 
прописи — Државниот секретаријат за работи на 
финансиите; 

— по партијата 12—1490 — Средства за уна-
предување на земјоделството и по партијата 12—1491 
— Средства за унапредување на водостопанството 
— Секретаријатот за земјоделие и шумарство! на 
Извршниот совет според програмата што ќе ја 
утврди Извршниот совет. 

Обезбедените кредити по 10 раздел — Надоме-
сток за неправилно одземени имоти од к о л о н и с т 
— ќ е ги извршува Државниот секретаријат за ра-
боти на финансиите". 
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Член 2 
Во посебниот дел насловот на 18 раздел се Из-

менува и гласи: „Средства за одделни намени во 
стопанството". 

Во истиот раздел по партијата 12—149 се до-
даваат: 

„Партија 12—1420 - - Средства за унапредување! 
на земјоделството динари 70,000.000 

Партија 12—1491 - Средства за уна-
предување на водостопанството 150.000.000 

Вкупно раздел 18 динари 250,000.000 

Член 3 
Во 20 раздел — Дотации на самостојните уста-

нови — се брише партијата 8—151 дин. 1.225,910.000. 

Член 4 
Во 22 раздел — Дотации на фондовите — пар-

тијата 8—160 позицијата 1 — Р е п у б л и к и фонд з а 
унапредување на земјоделството и позицијата 3 — 
Републички фонд за води се бришат. 

По позицијата 7 се додава нова позиција која 
гласи: „8 — Републички фонд за финансирање на 
школството — Динари 1.225,910.000 

Вкупно 22 раздел изнесува динари 1.997.919.000 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на НРМ". 

81. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УРЕДУ-

ВАЊЕ НА ВОДИТЕ 
На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за уки-
нување на Републичкиот фонд за уредување на 
водите, што Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија го усвои на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 21 април 1961 година и 
на седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 21 април 1961 година. 

У број 7 
21 април 1961 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ 
ЧЈЗен! 1 

Се укинува Републичкиот фонд за води. 
Член 2 

Непотрошените средства на Фондот од 1960 го-
дина спо-ред положбата на денот на влегувањето во 
сила на овој закон Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет ќе ги употреби 
за извршување на несвршените работи по програ-
мата за 1960 година. 

Средствата од претходниот став Секретаријатот 
за земјоделство и шумарство на Извршниот совет 
може да ги искористи најдоцна до 1 јули 1961 го-
дина. 

Непотрошените средства по истекнувањето на 
рокот од претходниот став се внесуваат како вон-
реден приход на Републичкиот буџет за 1961 година. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да в а ж и Законот за Републичкиот фонд 
за уредување на водите. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

82. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 21 април 
1961 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ПАУШАЛНИТЕ 

ИЗНОСИ ЗА ОСНОВНОТО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 1961 ГОДИНА 

I Од катастарскиот приход и други споредни 
стопански дејности во земјоделството што подлежат 
на данок, придонесот з а здравствено осигурување 
ќе се пресметнува за сите домаќинства што се об-
ложени со данок од земјоделство по општа стопа 
од 5%. 

П1 Паушалниот придонес по глава на корисни-
кот на основното здравствено осигурување, што ќе 
го плаќа земјоделскиот производител — сопстве-
ник, сосопственик и плодоуживател на земјоделско 
земјиште, се утврдува на 200 динари. 

Ш Паушалниот придонес по глава на корис-
никот на основното здравствено осигурување што 
ќе го плаќа земјоделскиот Производител ко ј нема 
сопствена земја нити право на плодоуживање од 
земјоделско земјиште се утврдува на 700 динари. 

IV Паушалниот придонес по глава на осигуре-
ник на основното здравствено осигурување, што ќ е 
го плаќа народниот одбор на општината од својот 
буџет се утврдува на 650 динари. 

V Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќ е се! 
применува од 1-1-1961 година. 

Бро ј 105 
21 април 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски; с. р. Киро Георгиевски, с. р. 
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83. 
Народното собрание на Народ,на Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 21 април 
1961 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ЗА ШКОЛСТВО 

I. Придонесот за општествените фондови за 
школство издвоен во смисла на член 28а ст. 1 од 
Законот за придонесот на буџетите од личниот до-
ход на работниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
9/61) и придонесот за општествените фондови за 
школство што го плаќаат приватните дуќани во 
смисла на член 46 ст. 2 од Основниот закон за ф и -
нансирање на школството („Службен! лист на ФНРЈ" 
број 53/60) се распределува: 

а) на општинскиот општествен фонд за школ-
ство 75% од придонесот наплатен на подрачјето на 
општината; 

б) на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство 25% од придонесот наплатен на територијата 
на Народна Република Македонија. 

П Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното1 објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1961 година. 

Број 108 
21 април 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
На Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

84. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 21 април 
1961 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО, ШТО ЌЕ СЕ ИЗДВО-
ЈУВА ОД ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

о д л и ч н и о т ДОХОД ШТО И' ПРИПАЃА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Од делот на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход, кој што му припаѓа на буџетот на На-
родна Република Македонија, ќе се издвојува 3% 
на име придонес на Републичкиот општествен фонд 
за финансирање на школството. 

П Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен Езесник на НРМ" а ќе се 
применува од 1-1-1961 година. 

Број 102 
21 април 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

85. 
На,родното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 21 април 1961 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 21 април 
1961 година донесе 

О Д Л У К А 
0А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА И НОРМИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОН-
ДОВИ ЗА ШКОЛСТВО ШТО ГО ПЛАЌААТ ПРИ-

ВАТНИТЕ ДУЌАНИ 

I Приватните занаетчиски и приватните угости-
телски дуќани, приватните сопственици на друмски 4 

моторни возила што се занимаваат со јавен превоз 
како и приватните бродов л асници кои вршат јавен 
превоз во внатрешната пловидба (приштни дуќани) 
ќ е го пресметнуваат и упатуваат придонесот за оп-
штествените фондови за школство ПО норма од, 2% 
од даночната основица според која го плаќат да-
нокот на доход од самостојни занимања и имоти. 

П! Оваа одлука влегува во сила од денот на Неј-
зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија" а ќе се применува од 1 
јануари 1961 година. 

Број 109 
21 април 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Ре-публичкиот собор, 

Милан Петровски^ с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

86. 
Народното собрание на НР Македонија, на ос-

нова член 80 став 4 од Уставниот закон и претресот 
по Извештајот на Извршниот совет за 1960 година, 
на Дваесетичетвртата заедничка седница на Репуб-
личкиот собор и Соборот на производителите, одр-
жана на 20 април 1961 годиш, ја донесе следната 
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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА 

1960 ГОДИНА 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го усвојува Извештајот на Извршниот со-
вет за 1960 година. 

Број 310 
20 април 1961 година 

Скопје 
Потпретседател. 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

87. 
На основа член 39 од Законот за здравственото 

Осигурување на земјоделските производители 
(,,Службен весник на НРМ", бр. 15/60), Државниот 
секретаријат за работи на финансиите на Народна 
Република Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЛОГОТ И НАПЛА-
ТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Во Упатството за начинот на облогот и напла-
тата на придонесот за здравственото осигуруваше 
на земјоделските производители („Службен весник: 
на НРМ", бр. 23/вО), текстот на ставовите први! и 
втори од точката VI кој станува став први се ме-
нува и гласи: 

I — Наплатените износи на придонесот за ос-
новното и проширеното здравствено осигурување 
на земјоделските производители ќе се успоруваат 
на збирната преодна сметка 329998 во банката а 
прекнижувањето од оваа сметка ќе се врши по 
клучот во полза на жиро сметката на околиските 
заводи за социјално осигурување и нивните фили-
јали надлежни за територијата на општината — 
за финансирање на здравственото осигурување на 
земјоделските производители. 

Ставот трети од точката VI кој станува став 
втори, се менува и гласи: 

П — Прокнижување^) на придонесот од збир-
ната преодна сметка во полза на околиските заводи 
за социјално осигурување и нивните фили јали 
надлежни за територијата на општината — за ф и -
нансирање на здравственото осигурување на зем-
јоделските производители ќе се врши секој 10-ти 
20-ти и 28 во месецот. 

III — Ставот четврти од точката VI станува 
став трети. 

IV — Ова упатство влегува во сила по обја-
вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија" а ќе се применува од 1 јануари 
1961 година. 

Бр. 11-2231/1 
21 февруари 1961 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Немал Сејфула, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за организацијата 
и работата на Секретаријатот за сообраќај на И з -
вршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 8/61), 
се поткрале грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РА-
БОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАКАЈ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

1. Во член 21 став 2, ред 4 место „на" треба да 
стои „и"; 

2. Во член 22 став 1, ред 6 место „домашни" 
треба да стои „поважни"; 

3. Во член 39 став 1, ред 4 место „акции" треба 
да стои „акти". 
Од Секретаријатот за сообраќај 

на Извршниот совет на НРМ 
31 април 1961 година 

Скопје 

Оѓласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2322/1 од 18-П-1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Цековска Кармен, родена на 15 јули 1959 година во 
град Прилеп, Битолска околија!, од ма јка Ѓуковиќ 
Драгица, а усвоена од Цековски Киро и Цековска 
Мантева, така што во иднина роденото име ќ е И 
гласи Биљана,, 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (73) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
ма НРМ, со решението бр. 20-2324/1 од 18 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Николов Јован, роден на 15 февруари 1933 го-
дина во село Гајранци!, Штипска околија, од татко 
Николов Славко и ма јка Марика, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Камче. 

Оваа п,ромена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (77) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1756/1 од 11 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Петковски Богоја, роден на 14 јули 1935 година 
во село Избиште, Охрид,ска околија, од татко' Пет-
ковски Илија и мајка Стеванка, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Бојан. 

О ш а промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (79) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Икбал Са дикова Османовска, домаќинка од 
Скопје, ул. „152" бр. 73, подаде тужба за развод 
на бракот против Садик Османов, сега во Република 
Турција, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Садик Османов, сега во 
Република Турција, со непозната адреса, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или да се јави; лично. Во противен! 
случај ќе му биде одреден старател кој ќ е го заста-
пува пред судот на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 199/61. (76) 

Липавац Мијо Катерина, од Скопје, ул. „82" 
бр. 20, подаде тужба за развод на бракот, против 
тужениот Липовац Јакова Мијо, од Славенска По-
жега, Н Р Србија, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Липовац Јакова Мијо, 
сега во неизвесност, во рок од 30 од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да ја соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично. Во противен! случај ќ е му биде 
одреден! старател ко ј ќе го застапува на распра-
вата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П?, бр. 896/60 г. 
(86) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 
Симонова Евда, од Битола, ул,. „Борка Талев 

Модерното" бр. 15, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Симоновски Милан, од Би-
тола, ул. „Јосиф Христовски" бр. 3, сега во Арген-
тина со непозната адреса. Биде јќи тужениот е во 
неизвесност и со непозната адреса, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас ЕЛО 
„Службен весник на НРМ" да се јави ш да одре-
ди свој застапник. Во противен случај ќе му биде 
одреден застапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 157/61. (71) 

Ш ч а л о в Трајан, од Австралија, преку својот 
полномошник Методија Андоновски;, од село Горно 
Српци, Битолско, поднесе тужба за развод на бра-
кот против Ципалова Јорданка, од село Ѓавато, а 
сега во неизвесност. Биде јќи тужената Јорданка е 
во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противен случај ќ е и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 163/61. (72) 

Соколова Милица, од Битола, ул. „Солун" бр. 
115, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Иван Николов Георгиев, сега во неизвес-
ност. Бидејќи тужениот Иван е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник: 
на НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќ е му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П, бр. 176/61. (75) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО ОХРИД 
Шуретка Е миноска, по татко Чадароска, од К и -

чево, подаде тужба за развод на бракот против 
Шемшедин Шабанов Е миноски, родом од с. Аран-
гел, Кичево, живеел во Кичево, а сега во неизвес-
ност. 

Се поканува тужениот Шемшедин Е миноски во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ", да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му биде одреден старател кој ќ е го 
застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Охрид, Д. бр. 43/61. (78) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување умрен пок. Перо Јованов Нојков, бивш од 
село Ресава, Титовиелешко. ' 

Се поканува напред именованиот, во колку е во 
живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Боро Ја-
нев Соколов, од село Ресава, во рок од еден месец 
од денот на објавувањето на овој оглас ѕо „Служ-
бен весник на НРМ". Во противно по истекот на 
горниот рок ќе се смета за докажана смртта на 
поменатиот, па судот ќе го прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, Р. бр. 410/60. 
(74) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 80, 
страна 321 е запишано следното: Согласно' со ре-
шението на Народниот одбор на општината Тетово 
бр. 04-6889/1 од 12-У1-1959 година Земјоделската за-
друга „Дрита", село Лисец, Тетовско, е ставена под 
редовна ликвидација, сметано од 12-У1-1960 год. 

З а ликвидатор на задругата е назначен, со ре-
шение број 04-691/1 од 30-1-1960 година на Ликви-
дационата комисија, Ристо Јосифовски, службеник 
при Задружната штедилница — Тетово, сметано од 
28-1-1960 година. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански! суд во Скопје, Фи 
бр. 733/60. (1693) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 9, стра-
ва 33 е запишано следното: Согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Тетово бр. 
04-6889/1 од 12-У1-1959 година Земјоделската задру-
га „Шар", село Вешала, Тетовско, е ставена под 
редовна ликвидација, сметано од 12-У1-1959 година. 

Со решението на ликвидационата комисија бр. 
04-691/1 од 30-1-1960 год. за ликвидатор е назначен 
Ристо Јосифовски,, службеник при Задружната ште-
дилница — Тетово, сметано од 28-1-1960 година. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва во границите на овластувањето!. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и бр. 
734/60. (1694) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Тетово бр. 
04-6889/1 од 12-У1-1959 година Земјоделската задру-
га „Мало Шилеџе", с. Бродец, Тетовско, е ставена 
под редовна ликвидација, сметано од 12-У1-1959 год. 

За ликвидатор на задругата е назначен, со ре-
шение на Ликвидационата комисија бр. 04-691/1 од 
30-1-1960 година, Ристо Јосифовски, службеник во 
Задружната штедилница во Тетово. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 28-1-1960 год, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
735/60. (1696) 

Со решението на Главниот одбор на Сојузот на 
трудовите инвалиди на Народна Република Маке-
донија во Скопје бр. 527 од 2С-Х1-1960 год., Заводот 
за преквалификација и запослување на трудовите 
инвалиди при Главниот одбор на Сојузот на тру-
довите инвалиди на НРМ во Скопје е ставен во 
редовна ликвидација. 

За ликвидатор е поставен Спасовски Диме Ки-
ро, од Скопје. 

Се повикуваат сите Поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. 

Од Ликвидационата комисија. (1708) 

Врз основа на решението на Собранието на Оп-
штиот задружен деловен сојуз „Билјана", Титов 
Велес, бр. 918 од 13-ХП-1960 година и решението 
на Народниот одбор на Титоивелешка околија — 
Одделение за стопанство — Титов Беливе бр. 
04-9450/1 од 26-ХП-1960 година, Општиот задружен 
деловен сојуз „Билјана", Титов Велес, и тоа по по-
гони: 1) погон за механизација и хемизација, 2) по-
гон за промет со селскостопански производи и 3) 
погон за памук, се ставаат во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители во 
рок од еден месец од објавувањето да ги пријават 
своите долгови и побарувања. Во противно состој-
бата по книгите на претпријатието и п о т н и т е ќ е се 
смета за точна и никакви дополнителни пријавува-
н а нема да бидат земени во обзир. 

Од Ликвидационата комисија (1744) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
к а во регистарот на стопанските организации на 
3-Х1-1960 година на страна 252, реден бр. 6 е запи-
шано следното: Врз основа на решението на На-
!родниот одбор на Штипска околија бр. 01-4883/1 од 
30-УП-1960 год. Општиот деловен сојуз од Струмица 
е ставен во редовна ликвидација. 

Општиот деловен сојуз во ликвидација ќ е го 
потпишуваат следните лица: Ристоманов Коста, лик-
видатор, Палифров Боро, чл1ен, и Орцев Ристо, член1 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
138/60. (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува! 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 127, страна 333 е запишано следното: 

Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 03-14021 "од 31-ХП-1960 го-
дина Бирото за книговодствени услуги — Кавадар-
ци е ставено под редовна ликвидација, сметано од 
31-ХП-1960 год. 

Постапката за редовна ликвидација ќ е ј а спро-
веде ликвидационата комисија при НО на општи-
ната Кавадарци'. 

За ликвидатор на. Бирото за книговодствени ус-
луги во Кавадарци!, со решение на Ликвидационата 
комисија на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-58/1 од 4-1-1961 година, е назначен Пе-
ро Димов, од село Ваташа, службеник на бирото. 
Тој бирото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
18-1-1961 година. 

На потписниците: Перо' Бонев, Илија Кујунџи-
ев и Атанас Петров им престанува правото за пот-
пишување, сметано од 18-1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
46/61. (167) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Дихово бр. 01-2440/4 од 31-ХП-1960 
година, Земјоделската задруга „Црвени стени", село 
Братиндол, е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Земјоделската задруга во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да ги пријават своите 
побарувања односно долгови. По овој рок нема да 
се признаваат никакви побарувања, а против дол-
жниците ќе се поведе постапка за наплата на дол-
говите. 

Од Ликвидационата комисија 
при Народниот одбор на општината Дихово. 

(182) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де -
ка во регистарот на стопанските организации на 
9-1-1961 година на страна 80, рег. бр. 6 е запишано 
следното: Врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Берово бр. 01-3902/1 од 30-У1-60 
тодина, Општиот деловен сојуз во Делчево е ставен 
во редовна ликвидација. 

Ликвидационата управа за спроведување на ,ре-
довната ликвидација на сојузот е во следниот сос-
тав: Деспотов Никола, претседател, Јордановски Се-
рафим, книговодител, и Димитров Бранко, член. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
176/60. (183) 

Со решението на Народниот одбор на општината 
Битола бр. 04-8359 од 24-Х1-1960 година престана со 
работа и е ставена во редовна ликвидација Специ-
јализираната задруга „Единство" — Битола. 

Се повикуваат сите поверители и должници на 
задругата да во рок од 30 дена ги пријават своите 
побарувања, односно ги измират своите дсшгоаи. По 
истекот на горниот рок накнадни пријави не ќ е се 
земаат во обзир, а долговите ќе се наплатат преку 
надлежниот суд. 

Од Ликвидационата комисија на НОО — Битола 
(418) 
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П О К А Н А 
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 

Управниот одбор на Адвокатската комора на 
НРМ во Скопје, врз основа на чл. 18 и 19 од 
Статутот на Адвокатската комора свикува XI ре-
довно годишно собрание во недела на ден 4 јуни 
1961 година, во 9 саатот. 

Собранието ќ е се одржи во Околиското син-
дикално одморалиште „САРАЈ", село Сарај , кра ј 
Скопје со следниот 

Д Н Е р Е Н Р Е Д : 
1) Отворање на собранието, избор на работно 

претседателство, записничар и о в врачи на запис-
никот; 

2) Извештај за работата на Адвокатската ко-
мора на НРМ од 22 ма ј 1960 година до 4 јуни 1961 
година, референт Панта Поленак, претседател на 
Управниот одбор на комората; 

3) Извештај за материјалното финансиско ра-
ботење на Комората и предлог на завршната смет-
ка , со предлог на претсметката на комората за 
1961 година, референт Антон Поп Тодоров, благај-
ник на комората; 

4) Извештај на комисијата за финансиското 
работење, референт Асен Каваев, адвокат од Скопје; 

5) Формирање посмртен фонд на Адвокатска-
та комора на НРМ Скопје, референт Панче Костов, 
адвокат од Скопје; 

6) Дискусија по сите извештаи. 

Одмор. 
7) Реферат: Организациони форми во адво-

катурата - референт Тра јко Јовев, секретар на 
Уп на комората; 

8) Дискусија по рефератот; 
9) Избор на нови членови на-органите на ко-

мората на упразнети места; 
10) Разно. 
Се моли членството да присаствува на собра-

нието — задолжително. 
Од Управниот одбор на Адвокатската комора 

— Скопје 

КОНКУРСИ 
На основа член 244 од Законот за јавните служ-

беници („Службен ЈЗИСТ на Ф Н Р Ј " бр. 53/57 год.) и 
Правилникот за пополнување местата на наставен 
и воспитен пеЈкхжал во училиштата и другите вос-
питни установи („Сл. весник на НРМ" бр. 16/58 год.), 
Советот за просвета на Народниот одбор на Штип-
ска околија распишува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети места во 
училиштата и другите просветни установи за 

учебната 1961/1962 година 

I Завод за школство: 

— еден просветен советник, со ВШИ, над 5 го-
дини пракса и со претходно завршена учителска 
школа, а за последните две години оценуван со 
оценка „се истакнува"; 

— еден просветен советник по стручно школ-
ство, професор со над 5 години пракса или инже-
нер, со земјоделско-шумарски факултет. 

За инженерот платата е по договор, а обезбеден 
двособен конфорен стан за обата случаи. 

П УЧИЛИШТА ОД П СТЕПЕН 
1. Учителска шксша — Штип: 
— три професори по педагогија, дидактика и 

психологија, 
— еден професор по филозофија , 
— четири професори по македонски јазик, 
— еден професор по немски или: француски 

јазик, 
— еден професор по математика, 
— еден професор по физика , 
— еден наставник, со музичка академија или 

ВШИ. 
2. Гимназија — Штип: 
— еден професор по математика и физика, 
— еден професор по филозофија , 
— еден професор по хемија, 
— еден професор — економист. 
3. Гимназија — Струмица: 
—. два професори економисти за книговодство, 
— еден професор економист за економика на 

прегори ј ати ј ата, 
— еден професор економист по стопански систем, 
— еден професор по француски јазик, 
— еден професор по физика , 
— еден наставник по техничко образование, со 

ВШИ или СТУ, 
— два наставника (1 м. и 1 ж.) за физичко обра-

зование, со СФУ. 
4. Гимназија — Кочани: 
.— еден професор по македонски јазик, 
— еден професор по француски и латински ја-

зик, 
— еден професор по математика и физика, 
— еден професор по историја (со дополнување 

во друго училиште), 
— еден наставник по физичко воспитание, со 

ДИФ или СФУ. 
5. Гимназија — Радовиш: 
— еден професор по математика и физика^ 
— еден професор по француски јазик, 
— еден професор по географија, 
Посебни услови: за сите професори стан обез-

беден. 
6. Гимназија — Делчево: 
— еден професор педагог, 
— еден професор по македонски јазик, 
— еден професор по француски јазик, 
— еден професор по историја и географија, 
7. Економско училиште — Кочани: 
— еден професор хемичар, по технологија со 

стокознание, 
— еден професор економист, по организација 

и право, 
— еден професор економист по книговодство 
— еден професор по македонски јазик, 
— еден професор по историја. 
8. Економско училиште — Берово: 
— еден професор економист, по книговодство, 
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— еден професор економист, по стопанска ма 
тематика, 

— два професора економисти по организација 
и статистика, 

— еден професор економист по технологија, 
— еден професор економист по статистика и 

коресгоо денци ј а, 
— еден професор по политичка економија, 
— еден професор по француски јазик, 
— еден стручен учител по стенографија , 
— еден наставник по ф и з и ч к о воспитување со 

СФУ. 
9. Училиште за медицински сестри — Штип: 
— три инструкторски со средна медицинска 

школа. 
10. Земјоделско училиште — Струмица: 
— пет професори агрономи, 
— еден професор по историја, 
— еден професор по математика; 
— еден професор по физика , 
— еден наставник по ф и з и ч к о воспитување со 

СФУ. 
11. Текстилно-техничко училиште .— Штип: 
— еден професор по македонски1 ј азик , 
— еден професор по хемија, 
— еден професор по германски јазик, 
— еден наставник по техника на предење, со 

В Т Ш или ТТУ, 
— еден наставник по техника на ткаењето, со 

ВТШ, или ТТУ. 
12. Текстилно училиште со практична обука — 

Штип: 
— еден професор по математика, 
— еден наставник по предење, со В Т Ш или ТТУ, 
— еден наставник по машински елементи со 

ВТШ или ТТУ, 
— еден наставник по испитување на текстилот 

и енциклопедија на оплеменување, со В Т Ш или 
ТТУ, 

— еден наставник по ф и з и ч к о воспитување со 
СФУ, 

— еден наставник по предвојничка обука, со 
средно образование и да е резервен официр. 

13. Трговско училиште со практична обука — 
Струмица: 

— еден професор економист по организација 
и техника на трговијата, 

— еден професор економист по стопанска мате-
матика и општествено економско образование, 

— еден професор технолог или хемичар, по 
познавање на стоката. 

14. Училиште со , практична обука-рударски и 
металски смер — Пробиштип: 

— еден професор или наставник по друштвена 
политичко уредување, 

— три стручни учители, БИСОкоквалификувани 
работници со рударски смер, за практична обука за 
рударски оддел, 

— еден стручен учител, висококвалификуван 
лимар, по практична обука за металски оддел, 

— еден професор или наставник по македон-
ски јазик, 

— еден наставник по минералогија, геологија и 
рударство со рударски ф а к у л т е т и л и среднотех-

ничко училиште со подолга пракса во производ-
ството. 

15. Земјоделско училиште со практична обука 
— Радовиш: 

— еден наставник по македонски јазик, 
— еден наставник по историја и географија , 
— еден наставник по математика. 
16. Училиште за к в а л и ф и к у в а н и работници! во 

земјоделието — тракторски и сточарски смер 
— Свети Николе: 

— еден наставник — земјоделски техничар по 
сточарство, 

— еден наставник по агротехника и организа-
ција на земјоделското стопанство, со ф а к у л т е т и л и 
средноземјоделско училиште, 

— еден наставник по друштвоно и економско 
уредување на Ф Н Р Ј , со ф а к у л т е т или економски 
техникум, 

— еден наставник по механичка технологија и 
машински елементи, со ф а к у л т е т или машински 
техничар, 

— еден професор или наставник по македонски 
јазик, 

— еден стручен учител по практична обука по 
сточарство и пчеларство, земјоделски или ветери-
нарски техничар, 

— еден стручен учител по практична обука по 
лозарство и овоштарство, земјоделски техничар, 

— еден стручен учител по практична обука во 
машинска работилница, машински техничар и л и 
висококвалификуван механичар. 

17. Училиште за к в а л и ф и к у в а н и работници од 
метален смер — Кочани: 

— еден наставник по технологија на материја-
лите, техника на обработка на материјалите и тех-
ничко цртање, со факултет , Е Т Ш и л и СТУ со 2 
години пракса во слични училишта, 

— еден професор или наставник по ф и з и к а и 
математика, 

— еден наставник по практична настава, висо-
коквалификуван: работник — металец, со 5 години 
пракса. 

18. Училиште з а ученици во стопанството — 
Штип: 

— еден професор и л и наставник по историја и 
географија , 

— еден професор и л и наст,авник по ф и з и к а и 
машински елементи, 

— еден наставник по ф и з и ч к о воспитување со 
Д И Ф или СФУ. 

19. Училиште за ученици во стопанството — 
Св. Николе: 

— еден наставник по ф и з и к а , математика и ге-
ографија , 

— еден стручен! наставник по метален смер, 
со ВСПШ и л и висококвалификуван работник, 

— еден стручен наставник по текстилен смер, 
со СТУ или висококвалификуван работник:, 

20. Училиште за ученици) во стопанството — 
Радовиш: 

— еден наставник по географија и историја, 
Ш Ученички домови: 
1. Ученичкиот дом при Економското училиште 

— Берово, 
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— два воспитача, 
2. Ученичкиот дом при Економското училиште 

— Кочани: 
— еден воспитан, 
3. Ученичкиот дом при Рударското училиште 

'— Пробиштип: 
— два воспитача, 
— управител на Домот, со ВПШ или учител со 

10 години пракса. 
4. Ученичкиот дом при Земјоделского училиште 

— Струмица: 
— два воспитачаи 
5. Ученичкиот дом при Учителската школа — 

Штип: 
— управител на домот, со филозофски ф а к у л -

тет — педагог, ВШИ или учител со 10 години прак-
са во просветата. 

6. Ученичкиот дом при Текстилните училишта 
— Штип: 

— три воспитани 
7. Ученичкиот дом при Тракторското училиште 

— Св. Николе: 
— управител на домот, со ВИШ, над 10 години 

пракса, положен стручен испит и за последните три 
години да е оценет со оценка „се истакнува" или 
учител, над 12 години пракса, положен стручен ис-
пит, за последните три години оценет со оценка „се 
истакнува". 

8. Домот за деца на паднати борци — Делчевк: 
— управител на домот, со ВПШ, стручен испит 

и 5 години пракса во струката. 

У с л о в и : 
1. за звањето професор — завршен соодветен 

факултет, а за наставник — виша школа; 
2. за стручни наставници односно учители по 

практична обука — со соодветна виша школа, сред-
но училиште или училиште за висококвалифику-
вани работници; 

3. за воспитани во ученичките домови: завршена 
учителска школа со над 5 години просветна прак-
са. Првенство имаат оние со воотитачки отсек. 

IV. УЧИЛИШТА И УСТАНОВИ ОД I СТЕПЕН 
I Општина — Штип 

1. Основно училиште „Моша Пијаде14 — Штип: 
— еден наставник по биологија и хемија, со 

филозофски факултет или ВИШ, 
— еден наставник по техничко образование, со 

филозофски факултет или ВПШ, 
— еден наставник по географија и социјал, 

морал, со филозофски факултет или ВПШ, 
2н Основно уништите „Димитар Влахов" —( 

Штип: 
— еден наставник по немски јазик, со фило-

зофски факултет или ВИШ, 
— еден наставник по англиски! јазик, со фило-

зофски факулет или ВПШ, 
— еден; наставник по историја, со филозофски 

факултет или ВШИ, 
— два наставника по математика со филозоф-

ски факултет или ВИШ, 
еден наставник по физика со филозофс!ки 

факултет или ВИШ, 

— еден учител по одделенска настава, заврше-
на учителска школа, завршен државен испит и 5 
годишна пракса. 

3. Основно училиште „Ванчо Гђже" — Штип: 
— еден наставник по историја, со филозофски 

факултет или ВПШ, 
.— еден наставник по српскохрватски јазик, со 

филозофски факултет или ВИШ, 
— еден наставник по англиски јазик, со фило-

зофски факултет или ВШИ, 
— еден наставник по познавање на природа и 

биологија, со филозофски факултет или ВШИ, 
— еден наставник по политехничко образова-

ние, учител ско-домаќинска школа, 
— три учители по одделенска настава, завршена 

учителска школа, стручен испит и 5 годишна пракса, 
4. Основно училиште „Тошо Арсов" — Штип: 
— еден наставник по историја и географија, со 

филозофски факултет или ВШИ, 
— два наставника по математика и физика, со 

филозофски факултет ИЈЅИ ВПШ, 
— еден наставник по француски јазик, со ф и -

лозофски факултет или ВПШ, 
— еден наставник по српско-хрватски јазик, со 

филозофски факултет или ВПШ, 
— еден наставник по физичко воспитување, со 

филозофски факултет или ВПШ. 
5. Основно училиште „Васил Дога идоски" с. 

Крупиште: 
— еден наставник по историја и географија, 

завршено ВПШ или учителска школа со повеќе-
годишна пракса по предметот, 

— еден наставник по француски јазик, запра-
шено ВПШ или учителска школа, со повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по македонски јазик, завр-
шено ВШИ или учителска погаѓа, со повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по хемија и биологија, за-
вршено ВИШ или учителска школа, со повеќего-
дишна пракса по предметот, 

— еден наставник по политехника, завршено 
ВШИ, или учителска школа, со повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по српски јазик, завршено 
ВШИ или учителска школа, со повеќегодишна прак-
са по предметот, 

— еден наставник по физичко воспитување, со 
завршено ВПШ или! учителска школа, со поавеќего^ 
дишна пракса по предметот, 

— еден наставник по математика и физика, со 
завршено ВПШ или учителска школа, со повеќе-
годишна пракса по предметот. 

6. Основно училиште „Страшо Пинџур" с, Кар-
бинци: 

— еден наставник по македонски јазик, со за-
вршено ВШИ ијм учителска школа и повеќе го-
дини пракса по предметот, 

— еден наставник по математика, со завршено 
ВПШ или учителска школа и повеќе години пракса 
по предметот, 
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— еден наставник по физика и математика, со 
завршено ВПШ или учителска школа и повеќе го-
дини пракса по предметот, 

— еден наставник по физичко воспитание, со 
завршено ВШИ, учителска школа и повеќе години 
пракса по предметот, 

— еден наставник по биологија, хемија и позна-
вање на природата, со завршено ВПШ, учителска 
школа и повеќе години пракса по предметот, 

— еден наставник но музичко воспитание', со 
завршено ВПШ, учителска школа и повеќе години 
пракса по предметот, 

— еден наставник по српско-хрватски јазик, со 
завршено ВШИ, учителска школа и повеќе години 
пракса по предметот, 

— два учитела по одделенска настава, со за-
вршена учителска школа. 

7. Основно училиште „Вера Циривири" с. Д. 
Балван: 

— еден наставник по математика и физика, со 
завршено ВИШ, учителска школа и повеќегодишни 
пракса по предметот, 

— еден наставник по македонски јазик, со за-
вршено ВШИ, учителска школа и повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по историја и географија, со 
завршено ВШИ, учителска школа и повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по француски јазик, со за-
вршено ВПШ, учителска школа и повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по српско-хрватски јазик, 
со завршено ВИШ, учителска школа и повеќего-
дишна пракса по предметот, 

— еден наставник по биологија и хемија, со) за-
вршено ВШИ, учителска школа и повеќегодишна 
пракса по предметот, 

8. Основно училиште „Борис Кидрич" с. Три 
Чешми: 

— еден наставник по математика и физика, со 
завршено ВПШ или учителска школа, со повеќе 
години пракса по предметот, 

— еден наставник по историја, географија, за-
познавање на општеството, со завршено ВШИ или 
учителска школа, со повеќе години пракса по пред-
метот, 

— еден наставник по македонски јазик, со за-
вршено ВПШ или учителска школа, со повеќе го-
дини пракса по предметот, 

—' еден наставник по биологија, хемија, природ. 
со завршено ВШИ или учителска школа, со повеќе 
години пракса по предметот, 

— еден наставник по француски јазик, српски, 
со завршено ВШИ или учителска школа, со повеќе 
години пракса по предметот. 

9. Основно училиште „Владо Арсов" с. Леско-
вица: 

— еден наставник по македонски јазик, со за-
вршено ВШИ или учителска школа, со повеќе го-
дини пракса по предметот, 

— еден наставник по математика и физика, со 
завршено ВИШ или учителска школа, со повеќе 
години пракса по предметот, 

— еден наставник по историја, географија, поз-
навање на општеството, со завршено ВШИ или учи-
телска школа, со повеќе години пракса по пред-
метот, 

— еден наставник по француски-српски јазик; 
со завршено ВШИ, учителска школа, со повеќе 
години пракса по предметот. 

10. Основно училиште „Гоце Делчев" с. Аргу-
лица: 

— еден управител, со ВШИ или учителска шко-
ла, со повеќе години' пракса по предметот, 

— еден наставник по македонски јазик, со ВИШ 
или учителска школа, со повеќе годишна пракса 
по предметот, 

— еден наставник по српско-хрватски јазик, 
со ВШИ или учителска школа, со повеќегодишна 
пракса по предметот, 

— еден наставник по немски јазик, со ВШИ 
или учителска школа, 'со повеќегодишна пракса 
по предметот, 

—1 еден наставник по математика, со ВПШ или 
учителска школа, со повеќегодишна пракса по 
предметот, 

— еден наставник по биологија, хемија, запоз-
навање со природата, со ВШИ или учителска шко-
ла, со повеќегодишна пракса по предметот, 

— еден наставник по историја, географија, поз-
навање на општеството, со ВШИ или учителска 
школа, со новеќегодишна пракса по предметот, 

— еден наставник по физичко воспитување, со 
ВШИ или учителска школа, со повеќегодишна прак -
са по предметот, 

еден наставник по музичко воспитување со 
ВШИ или учителска школа, со повеќе години прак-
са по предметот. 

11. Основно училиште „Гоце Делчев" с. Драгоево: 
— еден наставник по историја, географија, з а -

познавање на општеството, со ВПШ или учителска 
школа, со повеќегодишна пракса, 

— еден наставник по биологија, хемија, запоз-
навање со природата, со В И Ш или учителска шко-
ла, со повеќегодишна пракса, 

— еден наставник по математика и физика , со 
ВШИ или учителска школа, со повеќегодишна 
пракса, 

—еден наставник по француски јазик, со ВШИ 
или учителска школа, со повеќегодишна пракса, 

— два учители за одделенска настава, со ВШИ 
или учителска школа, со повеќегодишна пракса. 

П Општина — Свети Николе 
1. Основно училиште — Св. Николе: 
— два наста вника по математика и ф и з и к а со 

завршена ВШИ, 
— еден наставник по биологија со завршена 

ВПШ, 
— еден наставник по српско-хрватски јазик, со 

ВИШ, 
— еден наставник по музичко воспитување, со 

(завршена ВШИ, 
— еден наставник по физичко воспитување, 

со завршена ВПШ, 
— еден наставник по општо техничко образо- . 

вание со ВПИ!, 



Стр. 222 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 10 мај 1961 

— еден наставник по ликовно воспитување, со 
завршена ВИШ. 

2. Основно училиште с. Горобинци: 
— еден наставник по француски јазик, со за-

вршена ВИШ, 
— еден наставник по биологија, со завршена 

ВШИ, 
— еден наставник по историја и географија, со 

ВПИЕ, 
— еден наставник по физичко воспитување со 

ВШИ, 
— еден наставник по ликовно воспитување, со 

впш, 
— еден наставник по музичко воспитување, со 

завршено ВШИ и,ли средно музичко училиште. 
3. Основно училиште с. Немањици: 
— еден наставник по македонски јазик, со за -

вршена ВПШ, 
— еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— два наставника по математика и физика , со 

завршена ВШТТ, 
— еден наставник по биологија, со завршена 

ВПШ, 
— два наставника по историја и географија со 

ВПШ, 
— еден наставник по музичко воспитување, со 

завршена ВШИ, или средно музичко училиште, 
— еден наставник по ликовно и општо техничко' 

образование со завршена ВИШ или училиште за 
применета уметност, 

— еден наставник по физичко воспитување, со 
СФШ. 

4. Основно училиште с. Ерџелија: 
— еден наставник по македонски јазик, со ВШИ 
— еден наставник по француски! јазик, со ВШИ, 
— еден наставник по математика и физика, со 

ВШИ, 
— еден наставник по географија со завршена 

ВШИ, 
— еден наставник по ликовно и општо техничко 

образование, со ВШИ или училиште за применета 
уметност, 

— еден наставник по физичко воспитување со 
ВФШ, 

— еден наставник по музичко воспитување со 
ВПШ или средна музичка школа, 

— два учител а за основна настава со завршена 
учителска школа, 

5. Основно петогодишно училиште с. Д. Ѓуѓанци: 
— еден наставник, по македонски јазик со ВГЃШ 
— еден наставник по математика и физика , со 

ВПШ, 

Ш Општина — Радовиш 

1. Полно основно училиште — Радовиш: 
— 1 со завршено ВШИ образование — по мате-

матика и физика, 
— 1 со завршено ВШИ образование по фран-

цуски, 
— 1 со завршено ВПШ образование — по ге-

ографија и историја, 
— 1 стручен учител по општо техничко обра-

зование. 

2. Полно основно училиште — с. Подареш: 
— 1 наставник со завршено ВПШ по македон-

ски и ср пски, 
— 1 наставник со завршено ВШИ по матема-

тика и физика , 
— 1 наставник со завршено' ВШИ по биологија, 
— 1 наставник со ВПШ по географија и исто-

рија, 
— 1 наставник со ВШИ по француски јазик. 
3 Полно основно училиште — с. Ињево: 
— 1 наставник со завршено ВШИ по- македон-

ски јазик, 
— 1 наставник со завршено ВПШ по матема-

тика и физика , 
— наставник со завршено В П Ш по биолошка 

група, 
— 1 наставник со завршено ВШИ по географија 

и Историја, 
—1 наставник со завршено ВШИ по фран-

цуски. 
4. Полно основно училиште — с. Конче: 
1— наставник се завршено ВШИ по македон-

ски јазик, 
— 1 наставник со завршено ВШИ по матема-

тика и физика , 
— 1 наставник со завршено ВШИ по биологија, 
— 1 наставник со завршено ВШИ по геогра-

ф и ј а и историја, 
— 1 наставник со завршено ВШИ ткл францу-

ски јазик. 
5. Основно четиригодишно училиште — с. Шип-

ковица: 
— 1 учител со учителска образование. 
6. Основно четиригодишно училиште — Кози 

бунар: 
— 1 учител со учителско образование. 
7. Основно четиригодишно училиште — Раклеш: 
— 1 учител со учите леко образование и поло-

жен стручен испит. 
8. Основно училиште с. Ораовица: 
— 1 наставник с^ завршено В П Ш по македон-

ски јазик, 
— 1 наставник со завршено ВПШ по матема-

тика и физика , 
— 1 наставник по француски јазик со завршено 

ВПШ. 
9. Основно училиште ве стоп. „Благој Туфанов": 
— еден наставник по македонски и српски ја-

зик, 
— еден наставник по математика и физика, 
— еден наставник со В П Ш по француски јазик. 

IV Општина — Делчево 
Основно училиште „Ванчо Прќе" — Делчево: 
— еден наставник по цртање и политехника 

или стручен учител, 
— еден наставник по биологија со хемија. 
Основно училиште „Стиф Наумов" .— Драмче: 
— еден наставник по македонски со српски Ја-

тк 
— еден наставник по француски јазик; 
— еден наставните по историја и географија 
— еден наставник по биологија со хемија 
— еден наставник по математика и ф и з и к а 
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— еден наставник или стручен учител по ли-
ковно воспитување. 

— еден учител за основна настава. 
Основно училиште „Димитар Влахов" — Каме-

ница: 
— два наставник а по македонски јазик 
— еден наставник по француски јазик 
— еден наставник по историја и географија 
— еден наставник по математика и физика 
— два учитела за основна настава. 
Основно училиште „Борис Кидрич" — Трабо-

тивиште: 
— еден управник-наставник 
— еден наставник по француски јазик 
— еден наставник по историја и географија 
— еден наставник по математика. 

V Општина. — Кочани 
Ниже музичко училиште: 
— два наставника по клавир 
— еден наставник по дувачки инструменти: тру-

ба и клавир 
—- еден наставник по виолина 
— еден наставник по теоретска настава. 
За работните места од 1—3 завршено средбо 

музичко училиште, а под 4 ВПШ — наставничко-
тесретски отсек. 

Основно училиште „Раде Кратовче" — Кочани: 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по македонски јазик 
— еден наставник по биологија и хемија 
— еден наставник по математика 
— два наставника.по француски јазик 
— наставник по музичко воспитување 
— еден наставник по физичко воспитување. 
За работните места од 1—5 кандидатите треба 

да имаат филозофски факултет или ВИШ соодвег-
на група. 

За работното место под 6 ВПШ наставничко-
^георетски отсек или средно музичко училиште. 

Основно училиште „Моша Пијаде" —. Кочани: 
— еден наставник по македонски јазик 
— два наставника по српски јазик 
—' два ваставника по француски јазик 
— еден наставник по историја 
— еден наставник по природа и биологија 
— три наставник^, по математика 
— еден наставник по општо техничко воспита-

ние 
— еден наставник по музичко воспитание 
— еден наставник по фискултура. 
Основно училиште с. Оризари: 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по биологија и хемија 
— еден наставник по македонски јазик 
— еден наставник по српски јазик — со до-

пуна на македонски јазик 
— еден наставник по француски јазик 
— еден наставник по математика 
— еден наставник по музичко воспитание 
— еден наставник по физичко воспитание. 
Осн,овно училиште — Зрновци: 
— еден наставник: по македонски јазик 
— еден наставник по француски јазик 

— еден наставник по математика 
— еден наставник по општество и историја 
— еден наставник по запознавање на природата 

и биологија 
— еден наставник по музичко воспитание 
— еден наставник по ликовно воспитание. 
Учители за ншки одделенија во основните учи-

лишта: 
Основно училиште „Раде Кратовче" — Кочани: 
— еден учител со учителска школа, положен 

стручен испит и 10 години учителска пракса. 
VI Општина — Пробиштип 

1. Основно училиште — Пробиштип: 
— еден наставник по запознавање на општес-

твото и со-цијалистички морал со ВПТТТ 
— еден наставник по математика со ВПШ 
— еден наставник па општо техничко воспиту-

вање или висококвалификуван работник, 
— два наставник^ по француски јазик со ВШИ 
— еден наставник по физичко и здравствено 

воспитување со средна фи,скултурна школа 
— еден наставник по домаќинство со В Ш И 
2. Основно училиште с. Злетово: 
— еден наставник по историја со ВПШ 
— еден наставник по биологија, со ВШП 
— еден наставник по музичко воспитување со 

средно музичко училиште 
— еден наставник по ликовно воспитување со 

средно уметничко училиште 
-— еден наставник по француски јазик со ВИШ 
— четири учители со завршено учителска обра-

зование. 
3. Основно училиште село Трооло: 
— еден наставник по македонски јазик со ВПШ 
— еден наставник по биологија со ВПШ 

— - еден наставник по музичко воспитување со 
средно музичко училиште 

— еден наставник по физичко воспитување со 
средно фискултурна училиште. 

На сите наставници од општината им припаѓа 
бесплатен стан и огрев согласно Законот за јав-
ните службеници и Одлуката на Народниот одбор 
на општината — Пробиштип. 

УП Општина — Василево 
1. Основно училиште „Гоце Делчев" — Васи-

лево: 
— еден настав,ник по македонски јазик со ВШИ 
— два настаЕЈнмка по математика со ВПШ 
— еден наста,вник по историја и географија со 

ВПШ 
— еден наставник по аппгтотехничко образо-

вание 
— еден наставник по француски јазик со ВШИ 
— еден секретар на училиштето, со завршено 

БУШ или средно образование и 3 години пракса 
— два учитела за основна настава во I—IV од-

деление со положен стручен испит. 
2. Основно училиште „Герас Цунев" с. Просе-

никово: 
— еден наставник по математика со завршено 

ВПШ 
— еден наставник по македонски јазик со за-

вршено ВПШ 
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— еден наставник по историја и географија со 
ВПШ 

— еден наставник по општотехничко воспитание 
— еден наставник по француски јазик со ВПШ 
— еден стручен учител по музичко воспиту-

вање 
— еден секретар на училиштето, со завршена 

Б У Ш или средно образование и 3 години пракса. 
3. Основно училиште „Гоце Делчев" с. Вељуса: 
— еден наставник по македонски јазик со ВПШ 
—' еден наставник по математика со завршено 

впш 
— еден наставник по историја и географија со 

ВПШ 
— еден стручен ,учител по физичко воспитување 
— еден наставник по општогехнинко образо-

вание 
— еден наставник! по француски јазик, со ВШИ 
—1 еден учител за основна настава во I—IV од-

деление 
— еден секретар на училиштето, со завршена 

Б У Ш и г и средно образование со 3 години пракса. 

УШ Општина — Облешево 
1. Основно училиште „Климент Охридски" с. 

Облешево: 
— еден наставник по математика и физика со 

ВШИ 
— еден Наставник по српско-хрватски јазик со 

ВШИ 
— еден наставник по историја и географија со 

ВШИ 
— еден наставник со ВИШ или учител со фис-

култура) училиште по фискултура 
— еден секретар на училиштето, со средно обра-

зование. 
2, Основно училиште „Страшо Пинџур" с. Со-

коларци: 
— еден наставник по француски јазик со ВПШ 
— два наставни ка по математика и физика со 

ВШИ 

— два наставник^ по македонски јазик со ВПШ 
— два наставника по историја и географија со 

ВПШ 
— еден наставник со ВШИ или учител со сред-

на фискултурна школа по фискултура 
— еден наставник по ликовно воспитување со 

ВШИ 

— еден! наставник по српски јазик со ВШИ 
— еден секретар на училиштето со средно обра-

зование. 

IX Општина Пехчево 
1. Основно училиште с. Панчарево: 
— три учитела со завршена учителска школа 
— три наставника со завршена учителска шко-

ла, положен стручен испит и 3 години пракса во 
горните одделенија на основното училиште 

— еден наставник со завршена ВПШ за упра-
вител на училиштето 

Обезбеден бесплатен стан и огрев по Одлуката 
за бесплатен стан и огрев на учителите на село. 

X Општина — Виница 
1. Основно училиште „Славчо Стојменов" — Ви-

ница: 
— еден управител на училиштето 
— еден наставник по српски јазик 
— еден наставник по историја 
— еден наставник по француски јазик 
— еден наставник по физика 
— еден наставник по ликовно воспитуваше 
— еден наставник по музичко воспитување 
— пет учител а за одделенска настава 
2. Основно училиште „Кочо Рацин4 ' с. Блатец: 
— еден наставник по географија и историја 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по музичко воспитување 
— еден наставник по биологија 
— три учитела за одделенска настава 
3. Основно училиште „Гоце Делчев" — Кали-

манци П: 
—I еден наставник по запознавање на природата 

и општеството 
— еден наставник по македонски и француски 

Јазик 
— еден наставник по математика и српски јазик 
За наставничките места завршено факултет или 

ВПШ — соодветна група; 

XI Општина — Берово 
1. Основно училиште с. Владимирово: 
— еден наставник по математика со завршено 

ВПШ 
— еден наставник по француски јазик со завр-

шено ВШИ. 
2. Основно училиште с. Русиново: 
— еден наставник по историја и географија со 

ВШИ 
—' еден наставник по математика и физика со 

впш 
— еден наставник по македонски јазик со за-

вршено ВПИЕ. 
3. Основно училиште с. Будинарци: 
— два учитела за основна настава со учителска 

школа 
— еден наставник по математика и физика со 

ВПШ 
— еден наставник по историја и географија со 

ВПШ 
4. Основно училиште с. Двориште: 
—' пет учител а за основна наста ва со учителска 

школа 
— еден наставник по македонски јазик со ВШИ 
— еден наставник по француски јазик со ВИШ 
— еден наставник по математика и физика со 

ВШИ 
— еден наставник по историја и географија со 

ВШИ 
— еден наставник по биологија со завршено 

ВПШ 
З'а упразнетите места во сите погни основни 

училишта покрај наставници можат да конкурираат 
и учители со долгогодишна пракса ЕЈО предавање 
на одделни предмети во одделенијата од V—VIII. 

З а сите наставници и учители на село им е 
обезбеден етан и огрев според законските прописи. 
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За с. Двориште има посебен додаток според 
Уредбата во висина од 5.000 динари; и за с. Митра-
шинци во висина од З.ООО дин. 

ХП Општина — Ново Село 
1. Основно училиште с. Ново Село: 
—' еден наставник по македонски јазик, со ВШИ, 
— два наставниот по историја и географија со 

ВПШ 
— еден наставник по математика и физика со 

ВИШ 
— еден наставник по француски јазик со ВШИ 
— еден наставник по музичко воспитување со 

ВПШ 
— два наста винка по запознавање на природата 

и општеството со завршено ВПШ 
— еден наставник по македонски и српско-хр-

ватски1 јазик со ВИШ 
— еден наставник за полит ех ничко и ликовно 

воспитување или учител со оформени учител ек с 
образование, со 3 годишна пракса,, положен стручен 
испит. 

2. Основно училиште с. Колешино1. 
— еден наставник по македонски јазик со ВП1П 
— еден наставник по српско-хрватски! јазик1 

со ВИШ 
— еден наставник по француски јазик со ВШИ 
— еден наставник по биологија со завршено 

ВИШ 
— еден наставник по запознавање на природата 

и општеството со завршено ВШИ 
— еден наставник по ликовно воспитување, со 

завршено средна уметничка школа 
— еден наставник по музичко воспитување со 

ВИШ 
— еден наставник по физичко воспитување со 

завршен-о средно ф и с к у л т у р а училиште и 3 го-
дини пракса, со положен стручен испит. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 
Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
1. препис од дигаломата за образование и по-

ложен стручен испит, 
2. последните оценети решенија за звање и по-

ложај на плата, 
3. оценувачки листови за последните две години, 
4. посебно во молбата да се наведе за прослу-

женото време и движење во службата. 
б) Кандидати што прв пат стапуваат на служба: 
1. сите документи по член 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молби со некомплетирани документи не се зе-

маат предвид. 
Секој кандидат може да конкурира најмногу 

на три места. Во молбите кандидатот треба да на-
веде во кое училиште најмногу би сакал да биде 
примен. Исто така треба да ја наведе точката адре-
са каде ќе се наоѓа во времето од 1 јуни до' 20 
јуни. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај, а мол-
бите со останатите документи се доставуваат до 
училишните одбори односно до управните органи 
на другите воспитни установи. 

Советот за просвета при Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје 

распишува 
Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места во училиштата 
и другите воспитни установи: на територијата на 

општината Идадија — Скопје за учебната 1961/62 г. 
I 

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
1. Основно училиште „Гоце Делчев" 

— помошник управител 1 
— наставник или професор по српско-хр-

ватски јазик 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник или професор по историја 1 
—- наставник или стручен учител по општо-

техничко образование 1 
— стручен! учител по физичко воспитување 2 

2. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин" 
— помошник управител 1 
— учители 1 
— наставник или професор по српско-хр-

ватски јазик 1 
— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник или професор по историја 1 
— наставник или професор по биологија 1 
— наставници или стручни учители по оп-

што техничко образование 2 
— стручен учител по музичко воспитување 1 
— стручен учител по физичко воспитување 1 

3. Основно училиште „29 ноември" 
— учител 1 
— наставник или професор по математика и 

физика 1 
— наставник или професор по историја и 

географија 1 
4. Основно училиште „Коле Неделковски" 

— учител за специјална паралелка 1 
— наставник или професор за запознавање 

на природата 1 
5. Основно училиште „Кочо Рацин44 

— помошник управител 1 
— наставници или професори по математика 2 
— наставник или професор по француски 

јазик 1 
— наставник или професор по физика 1 
— стручни учители по физичко воспиту-

вање 2 
— стручен учител по музичко воспитување 1 

6. Основно училиште „Карпош" 
— учители 3 
— наставник или професор по математика 1 
.— наставник или професор по физика 1 
— наставник или професор по запознавање 

на општеството 1 
— наставник или професор по македонски 

јазик 1 
— наставник или професор по српскохрват-

ски и македонски јазик 1 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
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— наставник или стручен учител по физич-
ко воспитување 

— наставник или стручен учител по музич-
ко воспитување 

7. Основно училиште „Иван Горан Ковачич" 
— помошник управител 
— учител, (за српска паралелка) 
— наставник или професор по математика 
— наставник или професор по англиски со 

македонски јазик 
- - наставник и ли професор по хемија 
— наставник или професор по српско-хрват-

ски јазик 
— наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување 
— наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување 
8. Основно училиште „Његош" 

— помошник управник 
— учител 
— наставник или професор по француски 

јазик 
— наставник или. професор по математика 
.—' наставник или професор по ,математика 

— физика 
9. Основно училиште „Владо Тасевски" 

— наставник или професор по српско-хр-
ватски јазик 

— наставник или професор по германски ја-
зик 

— наставници или професори по математика 
— наставник или професор по биологија — 

хемија 
10. Основно училиште во с. Долно Нерези 

- 7 учители 
— учител за поштарска паралелка 
— учител за V одделение 

11. Детска градинка и забавиште „Орце Николов" 

— управител 1 

П 

УЧИЛИШТА ОД ВТОРА СТЕПЕН 

1. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— професори по физика 2 
—' професор по математика 1 
— настав-ник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
2. Учителска школа „Никола Карев" 

— наставник или стручен учител по пред-
војничка обука 1 

3. Училиште за медицински сестри 
— пр оф есор- л ек ар по интерни болести 1 
—' професори лекар по микробиологија 1 
— професор по латински јазик 1 
— професор по1 англиски јазик 1 
— наставници или струч,ни учители по прак-

тична настава ' 2 
4. Училиште за завари и заботехничари 

— професор-сто ма талог за предметот ек-
стракција 1 

— ирофесср-стомаголот за предметот болес-
ти на устата и забите 2 

— стручен учител заботехничар 1 
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5. Училиште за санитарни техничари 
— професор^лекар по микробиологија 1 
— професор"лекар по хигиена 1 
— професор по македонски јазик 1 
— стручен учител по клиничка лаборато-

рија и биохемија 1 
6. Училиште за здравствени и фармацеутски тех-

ничари 
—1 професор по македонски јазик 1 
— професор или наставник по математика 1 

7. Училиште за применета уметност 
— професор по1 керамика 1 
— стручен1 учител по графика 1 

8. Средна музичка школа 
— професори по клавир-уметнички1 оддел 2 
— професори по виолина-уметнички оддел 3 
— професори по' теоретски предмети-оддел 

за композиција 2 
9. Градежно техничко училиште „Здравко Цвет-

ковски" 
— професор по историј а-географија 1 
— професор по' математика 1 
— професор по физика 1 
— професори-градежни инженери 6 
— професор-архитекта 1 
— професор-хидро-инженер 1 
— професори по геодетска група 2 
—- наставник или стручен учител по ф и з и ч -

ко воспитување 2 
10. Периодично градежно училиште „Чеде Филипов-

ски — Даме" 
—' професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по општествено 

и економско' образование 1 
— професори или наставни,ци по математика 2 
— прсфесср-наставник-техничар по градеж-

ни елементи 2 
— професор^ на ставник-град еж ен техничар 

по технологија на градежните материјали 1 
— наставник или стручен учител по физич-

ка култура 1 
—' наставник или градежен техничар по 

техничко цртање 1 
— пр с ф есори-на став ници или техничари по 

машински елементи, погонски мотори, 
градежни машини и технологија на стру-
ката 21 

11. Училиште за висококалификувани работници 
— наставник или професор по машинска 

група предмети 1 

У С Л О В И : 
1. За работните места помошник управител кан-

дидатите треба да имаат завршено филозофски ф а -
култет, ВПШ, положен стручен испит и! над пет 
години служба, 

2. За работното' место управител во- детската 
Iрадинка кандидатите треба да им,аат филозофски 
факултет, ВШИ или средна стручна школа — гру-
па педагошка и над 5 години служба. 

3. Кандидатите што1 конкурираат за работните 
места наставник или професор треба да имаат за -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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вршено ВПШ или соодветен факултет или виша 
соодветна школа. 

4. За работните места наставник или професор 
првенствено доаѓаат во предвид кандидатите што 
имаат положено стручен испит. 

5. Кандидатите што конкурираат за работно ме-
сто стручен учител треба да имаат соодветна струч-
на школа. 

6. Кандидатите што конкурираат за специјална 
паралелка треба да имаат завршено ВШИ — де-
фектолошки отсек. 

7. Кандидатите што конкурираат за работните 
места учител треба да имаат завршено учителска 
школа, над 5 години учителска пракса и положен! 
стручен испит. 

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

Кон молбата да се приложи: 
а^ Кандидатите што се во работен однос: 
1. препис од дипломите за образование и поло-

жен стручен испит; 
2. оценуваниов листови за последните три учеб-

ни години. 
3. документи за движење во службата. 
б) Кандидатите што прв пат стапув-аат во 

служба: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молбите со некомплетирани документи не се 

земаат во предвид. 
Секој кандидат може д^ конкурира најмногу 

на три места. Во молбите кандидатите треба да на-
ведат во кои училишта првенствено би сакале да 
бидат примени, а исто така да ја наведат точната 
адреса на живеењето. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 30.У.1961 година. 
Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 

обезбедуваат. (632) 

Советот за просвета при Народниот одбор ма 
општината Кале — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните места за наставници 
и професори во училиштата од подрачјето на 

општината Кале — Скопје за учебната 1961/62 год. 
I. Гимназија „Орце Николов" — Скопје 

1 професор по историја 
1 професор по физика 
1 професор по филозофија и 
1 наставник по политехника 

П. Основно училиште „Јане Сандански" — Скопје 
1 наставник по француски јазик 
2 наставника по математика 
1 наставник по' физика 
1 наставник по музичко воспитување 
1 наставник по физичко воспитување 
2 наставника по политехничко образование 
2 учитела за работа во специјални' паралелки 

Ш. Основно училиште „Васил Главинов" — Скопје 
1 наставник по српски јазик 
1 наставник по физичко воспитување 
2 наставника по математика 

IV. Основно училиште „Даме Груев" — Скопје 
1 наставник по географија 
1 наставник по физика 
1 наставник по математика 
1 наставник по музичко воспитување 
1 наставник по политехничко образование 

V. Детска градина „Страшо Пинџур" - Скопје 
1 управител 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да исполнуваат: 
— за управител на детската градина да има 

учителска школа — отсек за воспитани со 5 години 
служба во струката и положен стручен испит, или 
Ф Ф — педагошка група со 3 години служба да 
струката и положен стручен испит; 

— за професор во гимназијата да има завршено 
Ф Ф соодветна група; 

— за наставник: во основните училишта, да има 
завршено ВПШ или Ф Ф соодветна група. 

— за наставник по музичко воспитување да има 
завршено ВПШ или средно музичко училиште; 

— за наставник по политехничко образование 
да има учителска школа ВПШ или висококвали-
фикуван мајстор со мајсторска школа; 

— за наставник по физичко воспитување да има 
завршено средно ф и с к у л т у р а училиште или ВШИ 
— група фискултура; 

— за учители за работа во специјални пара-
лелки да имаат завршено учителска школа со над 
5 години служба ш м ВПШ — дефектолошки отсек,. 

Пријава за конкурирање и потребните докумен-
ти кандидатите можат да ги поднесуваат најдоцна 
до 31 ма ј 1961 година, непосредно до училишниот 
одбор на односното училиште. 

Стан, патни и селидбени: трошоци нема да се 
обезбедуваат. (630) 

Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општината Саат Кула — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СЕКРЕТАР на 
Народниот одбор 

У С Л О В И : Кандидатот да има завршено прав-
ни факултет или виша управна школа со на јмалку 
пет години пракса на управни и организациони 
работи. 

Молбите со другите документи предвидени по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници,, к а к о И 
кус опис на работите што кандидатот ги вршел 
досега, да се достават до Комисијата за 'службе-
нички работи на Народниот одбор на општината 
Саат Кул,а —- Скопје. 

Конкурсот ќ е трае 15 дена од објавувањето. (631) 

Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Петровец 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места во 
училиштата на подрачјето на Општината Петровец, 

СКОПСКО , за учебната 1961/62 година 
1. Основно училиште во село Петровец: 

— професор или наставник по македонски 
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јазик 1 
— професор или наставник по математика-

физика 1 
— професор или наставник по историја-ге-

ографија 1 
— професор или наставник по ликовно вос-

питување 1 
— наставник по физичко и здрав, воспиту-

вање 1 
— наставник по музичко воспитување. 1 

2. Основно училиште во Колонија — Идризово: 
— професор или наставник по српско-хр-

ватски јазик 1 
—- професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професор или! наставник по математика-

физика 1 
— професор или наставник по историја-ге-

ографија 
— професор или наставник по биологија 1 
— наставник по основа на отннтотехничко 

образование! 1 
— наставник по музичко воспитување. 1 
— наставник по физичко и здрав, воспиту-

вање. 1 
3. Основно училиште во село Миладиновци: 

—' професор или наставник по математика-
физика 1 

— професор и ш наставник по историја"ге-
ографија 1 

— професор РЕЛИ наставник по француски! 
јазик 1 

— професор и,ии наставник по ликовно вос-
питување 1 

—' наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по основи на политех. образо-

вание 1 
— наставник по физичко и здрав, воспиту-

в а њ а 1 
У С Л О В И : 

1. за работните места професор и наставник 
кандидатите треба да имаат завршено соодветен 
факултет или ВПШ; 

2. за работните места во Петровец, Колонија — 
Идризово и Миладиновци предимство имаат кан -
дидатите кои ќе зкивеат во местото на работата. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
а) за кандидатите што се во работен однос: 
1. молба прописно таксирана; 
2. препис од дипломата за образование и поло-

ж е н стручен испит; 
3. последните оценети решенија за звање и по-

л о ж а ј на плата; 
4. оценувачки листови за последните две учебни 

години; 
б) за кандидатите што прв пат стапуваат на 

служба: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молби со некомплетирани документи не ќе се 

земаат предвид, 
Секој кандидат може да конкурира само на три 

места и да наведе во кое училиште прѕенствено 
би сакал да биде примен. 

Молбите се доставуваат до училишните одбори. 
Кандидатите во молбите треба да ја наведат 

точната адреса каде ќе се наоѓаат во времето од 
15 до 25 јуни. 

Рок за пријавувањето на конкурсот е 31-У-1961 
година. (612) 

Конкурсната комисија при Советот за просвета на 
Народниот одбор на општината Ракотинци 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите наставнички места 
во Основното осумгодишно училиште „Кочо Рацин", 

с. Ракотинци: 
1. управител на Училиштето^наставник 1 
2. наставник Т10 математика 1 
3. наставник или стручен учител по музич-

ко и физичко воспитување 1 
4. наставник или стручен учител по физика 

и општотехничко образование 1 
5. наставник по руски јазик 1 
Кандидатите треба да имаат завршено ВПИЕ 

или факултет од соодветна груиќ. 
Молбите за конкурсот да се достават до учи-

лишниот одбор најдоцна до 31 ма ј о. г. 
На кандидатите кои ќе бидат примени по кон-

курсот им припаѓа бесплатен стан и огрев — од-
носно станарина по Уредбата за бесплатен стан и 
огрев и по Одлуката за станарина на Народниот 
одбор на општината Ракотинци. (611) 

Советот на Заводот за унапредување на лозарството 
и нинарството на НРМ — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

1. За осум стручни соработници, виши стручни 
соработници, асистенти или научни соработници; 

2. два лаборанта со средно или ниже земјодел-
ско училиште; 

3. два сметководитела со средно или непотпол-
но средно образование, со. пракса. 

Кандидатите под точ. 1 ќе се распоредат на 
работни места во одделенијата за лозарстао и в и -
нарство и отсекот за заштита на виновата лоза од 
болести и ЕЕггетници. 

Молбите со куса биографија и' досегашна ра-
бота, согласност од установата каде работи, а за 
кандидатите под точка 1 и список на објавени 
стручни и научни трудови, во колку ги има, да се 
достават на Заводот најдоцна 15 дена по објавува-
њето. Во колку не се пополни бројот конкурсот ос-
танува отворен до пополнувањето. (609) 

Врз основа на член 7 од Уредбата за работните 
односи и за наградувањето на умети, персонал, МаЈЈ-
цинскиот народен театар во' Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

на следните работни места: 
еден артист за шиптарска група^ 
еден артист за турска група; 
една артиска за поштарска група; 
еден суфлер. 
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Конкурсот трае заклучно' до 15-У1-1961 год. 
Аудиција ќе се изврши на ден 20-У1-1961 год. 
Кандидатите треба да достават молба и доку-

менти предвидени по чл. 31 од ЗЈС. 
Настап на работа од 1-1Х-1961 год. 
Молбите да се доставуваат до Дирекцијата на 

овој театар. (613) 

Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Бутел 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнети места во полните 
училишта од подрачјето на Народниот одбор на 

општината Бутел — Скопско за учебната 1961/62 г. 
1. Основно училиште во с. Кучевиште: 

— управител на училиштето . 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по српски јазик 1 
— наставник или стручен учител по ликовно 

и физичко воспитување 1 
2. Основно училиште во с. Љубанци: 

— наставник по француски јазик 1 
— наставник п з ликовно воспитување 1 

Од Советот за пвосвета на НО на општината Бутел 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДРАЧЕВО 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите наставнички места 
во школите од подрачјето на Народниот одбор на 

општината Драчево 
I. Основно осумгодишно училиште с. Драчево: 
1. наставник по француски јазик 2 
2. наставник по математика 1 
3. наставник по историја 1 
4. наставник по музичко воспитување 1 

П. Основно осумгодишно училиште — Ог. 
Зелениково: 

1. наставник по француски јазик 1 
2. наставник по математика 1 
3. наставник по музичко воспитување 1 
III. Основно осумгодишно училиште с, Студеничани: 
1. наставник со шиптарски јазик 1 
2. наставник по македонски јазик 1 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по историја и географија 1 
5. наставник по математика и ф и з и к а 1 
6. наставник по биолош. група предмети 1 
7. наставник по музичко воспитување 1 
8. наставник по физичко и општо техничко! об-

разование 1 

IV. Одделенски учители со изведување настава на 
шгаггарски наставен јазик: 

1. Основно училиште — с. Батинци 1 
2. Основно училиште — с. Равни Габер 1 
3. Основно училиште — с. Горно Количани 1 
4. Основно училиште — с. Драчевица 1 
5. Основно училиште — с. Црвена Вода 1 
6. Основно училиште — с. Палиград 1 
7. Основно училиште - с. Алдинци 1 
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8. Основно училиште — с. Вртекица 1 
9. Основно училиште — с. Смесница 1 

10. Основно училиште — с. Страхојадица 1 
11. Основно училиште — с. Дејковец 1 
12. Основно училиште — с. Добрино 1 
13. Основно училиште — с. Тисовица 1 

УСЛОВИ: за работните места под I — 1, 2, 3, 
4; II - 1, 2, 3; Ш — 1, 2, 3, 4, 5, 6, завршена Виша 
педагошка школа. За работните места под IV — 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, завршена учи-
телска школа. 

Под точка IV — 5, 6, 7, 11, 12, 13, покрај оста-
натите принадлежности, учителите добиваат и по-
себни додатоци за тешки услови. 

Учителите што ќе изјават желба дека не сакаат 
да стануваат во селата Драчево и Ст. Зелениково, 
месечни карти треба да си обезбедат сами. 

Потребните документи, комплетирани, треба да 
се достават до школскиот одбор на соодветната 
школа. Не комплетирани молби нема да се зе-
маат во разгледување. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1959 година, рег. бр. 12/55, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Задругар", Ресен, 
Продавница во с. Отешево, Охридска околија. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар", Ресен, а по одобрението на 
НО на општината Ресен бр. 05212/1 од 15-УШ-1959 
година. 

Раководител на продавницата е Марковски 
Стерјо. 

Продавницата ќ е ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието „Задру-
гар" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 370/59. (1688) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УШ-1959 година, рег. бр. 2/59, е запишан под 
фирма: Детски млечен ресторан од затворен тип, 
со седиште во Ресен. Предмет на работењето на 
ресторанот е: вршење услуги1 со следните произ-
води: млечни; производи, тестенини и сувомесни 
производи и безалкохолни пијалоци1. 

Ресторанот е основан од Општинскиот одбор 
на Црвениот крст Ресен, а по одобрението на НО 
на општината Ресен бр. 01-7955/1 од 30-У1-1959 год. 

Раководител на ресторанот е Ѓорги Јанкулов-
ски. Ј 

Ресторанот ќе го потпишува Тра јан Стефанов-
ски, претседател на општинскиот одбор на Црве-
ниот крст — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 336/59. (1689) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УШ-1959 година, рег. бр. 3/59, е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Сирхан", со сед,и-
ште во село Волкодери, Охридска околија. Пред-
мет на работењето на стопанството е: производ-
ство на земјоделски производи, сточарство и ж и -
винарство. 

Стопанството е основано од НО на општината 
Ресен, со решение бр. 01-7475/1 од 14-УШ-1959 год. 

Стопанството ќе го потпишува Борис Поповски, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 366/59. (1690) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-УШ-1959 година, рег. бр. 3/55, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Нов ж и -
вот", Ресен, Продавница бр. 2, со седиште во Ре-
сен. Предмет на работењето на продавницата с 
продажба на градежен материјал, огревно дрво и 
јаглен. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Нов живот", Ресен, а по одобре-
нието на НО на општината Ресен бр. 05-8716/1 од 
13-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Митко Зисов-
ски. 

Продавницата ќ е ја потпишува директорот на 
претпријатието „Нов живот", Ресен, Милан Маш-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 364/59. (1692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Црни врв", с. К у -
куречани, Продавница во село Црнобуки, Битолска 
околија. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на следните стоки: текстил, куса 
и плетена стока и конфекција , чевли, нафтени де-
ривати, мазива, уља и масти, железарски матери-
јали, хартија и материјал за пишување, животни 
намирници и предмети1 за куќна потреба, произво-
ди од шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунски преработки и кибрит и разна 
мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни врв", с. Кукуречани, а по одобре-
нието на НО на општината Кукуречани1 бр. 04-3508 
од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Петров Коста. 

Продавницата, ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Црни врв". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 397/59. (1770) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под 
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фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни1 врв", 
с. Кукуречани, Продавница во с. Лопатица, Битол-
ска околија. Предмет на работењето на Продав-
ницата е: продажба на текстил, куса и плетена 
стока и конфекција , чевли, нафтени деривати, ма-
зива, уља и масти, канцелариски материјал, хар-
тија и прибор за пишување, производи1 од шеќер 
и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки и кибрит, таксени марки и' хар-
тии од вредност и разна мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни врр", с. Кукуречани, а по одобре-
нието на НО на општината Кукуречани бр. 04-3507 
од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Венцоски Ва-
силев Илија. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Трговското претпријатие „Црни врв". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 398/59. (1771) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-УШ-1959 година, рег. бр. 3/55, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Нов ж и -
вот", Продавница бр. 1, со седиште во Ресен. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на железарија и метална стока, велосипеди, маши-
ни за шиење и прибор, ј ажарски стоки, каделни 
и јутени производи, производи од гума, каучук и 
пластични маси, кожа, седларски и ременски сто-
ки и прибор, електрични материјали, бои, лакови, 
хемикалии и прибор, саати и изработки од дра-
гоцени метали, музички инструменти, радиоапара-
ти и прибор, чевли, стакло, порцулан и керамички 
стоки, намештај , галантериска! и базарски стоки и 
играчки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Нов живот" од Ресен, а по одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-8715/1-59 
од 13-УШ-1959 година. 

Раково,дител на продавницата е Нунуш Бутев-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува Милан Маш-
ковски, директор на претпријатието „Нов живот". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 363/59. (1691) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв", 
с. Кукуречани, Продавница во село Српци, Битол-
ска околија. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало текстил, куса и плетена 
стока и конфекција , нафтени деривати, мазива, 
уља и масти, канцелариски материјали, хартија и 
материјал за пишување, животни намирници и 
предмети за куќна потреба, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, тутунски преработки и кибрит и 
разна мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Црни врв", с. Кукуречани, а по 
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одобрението на НО на општината Кукуречани бр. 
04-3505 од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Димовски Ри-
стев Боне. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Трговското претпријатие „Црни врв". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 396/59. (1769) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-УШ-1959 година, рег. бр. 3/59, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со жито и) прера-
ботки од жито , ,Жито-Македонија", Скопје, Фили-
јала во Прилеп. Предмет на работењето на ф и л и -
јалата е: откуп и промет со житарици, ориз и грав, 
преработка на житарици и промет со преработки 
од житарици, производство и промет со леб, печи-
ва и тестенини, откуп и промет со сточна храна, 
производство на нишесте, овошни конзерви и про-
мет со истите. 

Филијалата е основана со припојувањето на 
Претпријатието „Жкто-Пелагонија" од Прилеп кон 
Претпријатието „Жито-Македонија" од Скопје, а 
по одобренијата на НО на општините Прилеп и 
Скопје бр. 03-5857/1 и 725 од 1959 година. 

Филијалата ќ е ја потпишува Дончо Темел-
ковски, директор, Боро Турунџиоски и Б л а ж е Ан-
доновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 333/59. (1778) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1Х-1959 година, рег. бр. 5/59, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на готова 
облека и шивачки услуги „Солидарност", со седи-
ште во Прилеп. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: производство на готова облека и вр-
шење на шивачки услуги. 

Претпријатието е основано од издвојувањето 
на шивачкиот погон на Околиското занаетчиско 
претпријатие — Прилеп во засебно претпријатие, 
согласно чл. 69 од Уредбата за основање на прет-
пријатија и дуќани. 

Претпријатието ќ е го потпивнува в. д. директо-
рот Благоја Кочовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 392/59. , (1779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1959 година, рег. бр. 4/59, е запишано под 
фирма: Услужно коларо-ковачко претпријатие, со 
седиште во Прилеп. Предмет на работењето на 
претпријатието е: укажување услуги со запрежни 
возила и метален земјоделски алат. 

Претпријатието е основано од издвојувањето 
во засебно претпријатие на коларо-ковачкиот по-
гон на Окол. занаетчиско претпријатие од При-
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л еп, согласно член 71 од Уредбата за основање на 
претпријатија и дуќани, а одобрено со решението 
на НО на општината Прилеп бр. 01-5823/1 од 6-УП-
1959 година. 

Претпријатието ќ е го потпишува в. д. директо-
рот Киро Ангелески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 389/59. (1780^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1Х-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв", 
с. Кукуречани, Продавница во село Могила, Б и -
толска околија. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на следните стоки на мало: 
текстил, куса и плетена стока к конфекција , ж е -
лезарска и метална стока, велосипеди и машини за 
шиење и прибор, нафтени деривати, мазива, уља и 
масти, канцелариски материјал, хартија и прибор, 
таксени марки и хартија од вредност, житарици и 
млински преработки, животни намирници и пред-
мети. за куќна потреба, производи од шеќер к к а -
као, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски 
преработки и кибрит и разна мешана индустриска 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни врв", с. Кукуречани, а по одобре-
нието на НО на општината Кукуречани бр. 04-3504 
од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Новоселски 
Каранфилов Киро. 

Продавницата ќ е ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Црни врв". Ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 401/59. (1774) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1Х-1959 година, рег. бр. 1/59, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со жито и прера-
ботки1 од жито на големо „Жито-Македонија", 
Скопје, Филијала во Кичево. Предмет на работе-
њето на филијалата е: откуп и промет со жита -
рици, ориз и грав, преработка на житарици и про-
мет со преработки од житарици, производство и 
промет со леб, печива и тестенини, откуп и промет 
со сточна храна, производство на нишесте, овошни 
конзерви и промет со истите. 

Филијалата е основана со припојувањето на 
Претпријатието за откуп и промет со житарици, 
ориз и грав „Караорман" — Кичево кон Претпри-
јатието „Жито-Македонија" — Скопје, а по одо-
бренијата на НО на општините Кичево и Скопје 
број 02-6602/1 и 12215 од 1958 год. 

Филијалата ќе ја потпишува Славе Петровски, 
директор, Ж и в к о Стаматовски и Димче Стојанов-
ски. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 372/59. ) (1775) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации" („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 57 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1960 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 1/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1960 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 

2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1960 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1960 г. 
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