
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА И АНЕ AO НИ ЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- I Среда, 24 јули 1963 
гуна по потреба. Ракописите не I С к о п ј е 
се враќаат. Оглјаси по тарифата, ј БРСЈ 27 Год. XIX 

177. 
На основа член 78 од Законот за високото 

школство во Народна Република Македонија („Служ 
бен весник на НРМ" бр. 201'61), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИШАТА УПРАВНА 

ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Се укинува Вишата управна школа во Скопје 
(во натамошниот текст: Школа). 

Член 2 
Школата престанува со работа со завршува-

њето на учебната 1962/1963 година. 

Член 3 
Студентите на Школата што до крајот на учеб-

ната 1962/63 година не ја завршат Школата можат 
да го продолжат своето школување на Правниот фа 
култет на Универзитетот во Скопје под пропиша-
ните услови за студирање на Школата, но најдоцна 
до крајот на учебната 1963/64 год., а по тој рок според 
режимот на студиите за првиот степен на Правниот 
факултет на Универзитетот во Скопје. 

Член 4 

Со наставниот и другиот персонал на Школата 
ќе се постапи според одредбите на Законот за јав-
ните службеници. Архивата на Школата ќе ја пре-
земе Правниот факултет на Универзитетот во Скопје. 

Член 5 
Инвентарот и останатиот имот на Школата до-

полнително ќе го распоредат Републичкиот секре-
таријат за просвета, во согласност со Републичкиот 
секретаријат за буџет и организација на управата. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", кога престанува 
да важи Уредбата за основање на Управна школа 
во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 12 67). 

Бр. 09-1844/1 
11 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број . 802—11/1—698. 

178. 
На основа член 78 во врска со член 32 од Ос-

новниот закон за финансирање на школството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/60), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ БАРА 
УЧЕСТВО ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ 

НА УЧИЛИШТА ОД ДРУГА ОПШТИНА 

1. Учество за обезбедување на средства за фи-
нансирање на основната дејност на училиштата (во 
натамошниот текст: учество) во кое се школуваат 
ученици од друга општина може да бара основачот 
на училиштето според одредбите на оваа одлука, 
доколку со договор помеѓу заинтересираните општи-
ни тоа не е поинаку уредено. 

2. Основачот на училиштето може да бара уче-
ство за учениците од подрачјето на друга општина 
според бројот на запишаните ученици во учебната 
1963/64 година. 

3. Учество може да се бара ако бројот на за-
пишаните ученици од друга општина во секоја на-
редна учебна година е поголем од 10 во однос на 
бројот на учениците во 1962/63 година. 

Основачот на училиштето може да бара уче-
ство и кога бројот на ,учениците од одделна општина 
не го надминува бројот од претходниот став, ако 
вкупниот број на запишани ученици од други оп-
штини е поголем од 35. Во тој случај учеството се 
расподелува сразмерно на бројот на учениците од 
подрачјето на соодветните општини. 

4. Учество според одредбите на оваа одлука 
може да се бара само за учениците што се школу-
ваат во училишта основани по 31.XII. 1959 година. 

По исклучок, под условите од точка 2 и 3 од 
оваа одлука^ Републичкиот секретаријат за про-
света може да и одобри на одделна општина да 
бара учество и за училишта што се основани пред 

, 31.XII.1959 година. 
5. Општините на кои им е упатено барањето да 

учествуваат во финансирањето на училиштата во 
кои се школуваат ученици од нивното подрачје, не 
можат да го условуваат усвојувањето на барањето 
со своја согласност за запишување во училишта на 
подрачјето на други општини, ако барањата на дру-
гите општини се засновани на Основниот закон за 
финансирање на школетното и на оваа одлука. 

6. Барањата за арбитража, на основа член 32 
од Основниот закон за финансирање на школство-
то, се упатуваат на Републичкиот секретаријат за 
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просвета, а ги разгледува комисија што ја одредува 
Извршниот совет со посебно решение. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1389/1 
11 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с.р. 

179. 
На основа точка 1 став 2 од Одлуката за опре-

делување премија за кравјо млеко во 1963 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 26/63), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1963 ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на кравјо млеко (про-
изводители) можат да ја наплатуваат премијата од 
точ. 1 ст. 1 од Одлуката за определување премија 
на кравјо млеко во 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 26/63), ако собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на купувачите односно 
преработувачите на кравјо млеко обезбеди сред-
ства за исплатување на премија од најмалку 7,50 
динари за литар кравјо млеко. 

2. Корисниците на премијата, премијата ќе ја 
користат за покривање на разликата од досегаш-
ната до покачената гарантирана минимална цена на 
кравјо млеко — од 11 динари до 14 динари — по 
една маслена единица односно за целосно или де-
лумично покривање на покачената цена на кравјо 
млеко над гарантирана минимална откупна цена. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

. Бр. 09-186^1 
11 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

180. 
На основа член 17 став 3 од Законот за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет (Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13463), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И 

ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Во одбориве на Извршниот совет се именуваат: 
1. Во Одборот за внатрешна политика: 
а) за претседател: 

ЖИВКО БРАЈКОВСКИ, член на Извршниот 
совет. 

б) за членови: 
1. ГАЛИП ДЕМА, републички секретар за пра-

восудство; 
2. ПАНТА ИЛИЕВ, републички јавен обви-

нител; 
3. ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, помошник секретар во 

Извршниот совет; 
4. д-р ПАНТА МАРИНА, претседател на Вр-

ховниот суд на Македонија; 
5. ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот 

совет; 
6. ТРАЈКО НИКОВ, републички јавен право-

бранител; 
7. БОРО ЧАУШЕВ, републички секретар за 

внатрешни работи. 

2. Во Одборот за стопанство: 
а) за претседател: 
Д-р АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот 

совет. 
б) за членови: 
1. д-р ДУШКО АНАКИЕВ СКИ, заменик ди-

ректор на Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање; 

2. АНГЕЛ БОЖИНОВСКИ, член на Републич-
киот совет на ССЈ за Македонија; 

3. ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Ре-
публичката стопанска комора; 

4. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секре-
тар за општи стопански работи; 

5. ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот совет; 
6. ВАСКА ДУГАНОВА, републички секретар 

за труд; 
7. инж. КОЧО КИТАНОВСКИ,': републички 

секретар за сообраќај и врски; 
8. БЛАГА ПОПОВА, генерален директор на На-

родната банка на СФРЈ — Централа за СРМ; 
9. БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, главен директор на 

Службата на општественото книговодство при Ре-
публичката централа на Народната банка; 

10. ДРАГАН СПИРОВСКИ, републички секре-
тар за трговија и туризам; 

11. ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секретар 
за финансии; 

12. инж. ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, републички 
секретар за земјоделство и шумарство; 

13. ВАСИЛ ТУЦАРОВ, републички секретар за 
индустрија; 

14. ДИМИТАР ШЕЌЕРИНСКИ, генерален ди-
ректор на Стопанската банка на СРМ. 

3. Во Одборот за општествен план: 
а) за претседател: 
АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, член на Извршниот совет. 
б) за членови: 
1. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секре-

тар за општи стопански работи; 
2. ТАЛЕ ГОШЕВСКИ, претседател на Одборот 

за Битолска околија; 
3. ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот совет 
4. АЗЕМ ЗУЛФИКАРИ, претседател на Собра-

нието на Тетовска околија; 
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5. БЛАШКО ЈАНЕВСКИ, претседател на Соб-
ранието на Кумановска околија; 

6. БОГЕ КУЗМАНОВСКИ, потпретседател на 
Главниот одбор на ССРНМ; 

7. ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на 
Републичкиот/совет на ССЈ за Македонија; 

8. МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ, претседател на Со-
бранието на Титоввелешка околија; 

9. БЛАГОЈ ПОПОВ, претседател на Градското 
собрание на Скопје; 

10. НИКОЛА ПОПОВ, претседател на Собранието 
на Штипска околија; 

11. МОРИЦ РОМАНО, член на Извршниот совет 
12. ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секретар 

за финансии; 
13. ЈАКИМ СПИРОВСКИ, претседател на Соб-

ранието на Охридска околија; 
14. СТОЈАН ЌОСЕВ, директор на Републичкиот 

завод за стопанско планирање. 

4. Во Одборот за организационо-по литички прашања: 
а) за претседател: 
ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот совет. 
б) за членови: 
1. МИРЕ ДОНОВСКИ, секретар на Извршниот 

совет; 
2. ТРПЕ ЈАКОВЛЕВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
3. АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, републички 

секретар за буџет и организација на управата; 
4. ГОГА НИКОЛОВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
5. ФАНА ТОЗИ ЈА, републички секретар во Из-

вршниот совет; 
6. ГОРГИ ЦАЦА, републички секретар за за-

конодавство (и организација. 

5. Во Одборот за просвета, култура и наука: 
а)' за претседател: 
ТРПЕ ЈАКОВЛЕВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
1. СЛАВКА ГЕОРГИЕВА - АНДРЕЕВИЌ, ре-

публички секретар за просвета; 
2. ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, потпретседа-

тел на Републичкиот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од општествените дејности; 

3. СПАСЕ КУЉАН, секретар на Советот за на-
учна работа на СРМ; 

4. ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, член на Изврш-
ниот совет; 

5. КИРО МИЛКОВСКИ, ректор на Универзите-
тот во Скопје; 

6. КРУМЕ НАУМОВСКИ, претседател на Ре-
публичката комисија за физичка култура; , 

7. АНТОНИЕ НИКОЛОВСКИ, директор на Ре-
публичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата; 

8. САЛТИР ПУТИНСКИ, потпретседател на 
Стопанската комора на СРМ; 

9. САВО ЦВЕТКОВИЌ, директор на Републич-
киот завод за унапредување на школството; 

10. КРСТЕ ЧАЛОВСКИ, секретар на Централ-
ниот комитет на Сојузот на младината на Ма-
кедонија. 

6. Во Одборот за народно здравје и социјална 
политика: 

а) за претседател: 
ГОГА НИКОЛОВСКИ, член на Извршниот совет 
б) за членови: 
1. КИРО АНАСТАСОВ, републички секретар 

за социјална политика и комунални работи; 
2. ЛЕНЧЕ АРСОВА, директор на Заводот за 

социјални прашања; 
3. ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ, директор на Ре-

публичкиот завод за социјално осигурување; 
4. д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, републички 

секретар за народно здравје; 
5. ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, потпретседа-

тел на Републичкиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците од општествените дејности; 

6. инж. 'ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, професор на 
Техничкиот факултет во Скопје; 

7. Д-р ГЛИГОР ТОФОВСКИ, директор на Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита; 

8. Д-р ДИМИТАР ХРИСТОВ, доцент на Меди-
цинскиот факултет. 

7. Во Одборот на народна одбрана: 
а) за претседател: 
АЛЕКСАНДАР ГРЛ ИЧКОВ, претседател на 

Извршниот совет. 
б) за членови: 
1. МЕТОДИ АНТОВ, републички секретар за 

народна одбрана; 
2. АНТЕ БАНИНА, генералпуковник на ЈНА; 
3. ЖИВКО БРАЈКОВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
4. МИРЕ ДОНОВСКИ, секретар на Извршниот 

совет; 
5. д-р АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот 

совет; 
6. БОРО ЧАУШЕВ^ републички секретар за 

внатрешни работи. 
За заменик на претседателот на Одборот се 

именува членот на Одборот КЕМАЛ СЕЈФУЛА. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1905/1 
5 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 
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181. 
На основа точка 1 став 1 и 3 од Одлуката за 

покривање непокриените куеоци во фондовите на 
Заводите за социјално осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА НЕПОКРИЕНИТЕ ВИШОЦИ НА 
РАСХОДИ НАД ПРИХОДИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ДОЛГОРОЧНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

УТВРДЕНИ ДО КРАЈОТ НА 1962 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Одлуката за покри-
вање на непокриените вишоци на расходи над при-
ходите на Фондот за долгорочно осигурување на 
Републичкиот завод за социјално осигурување ут-
врдени до крајот на 1962 година, донесени од Со-
бранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците на 10ДV.1963 година. 

2. Ова решение влегува во'сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1578/1 
1 јули 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с.р. 

182. 
На основа член 15 од Законот за организацијата 

на Југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/63) во врска со чл. 1 став 2 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на СР Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/63), по 
претходно мислење на Заедницата на Ј Ж дадено 
под број 2240/63 од 29.VI. 1963 година, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СПОЈУВАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се одобрува спојувањето на железничките 
транспортни претпријатија ЖТП — Скопје и ЖТП 
— Гостивар во едно железничко транспортно прет-
платив под назив: „Железничко транспортно прет-
пријатие — Скопје". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1557/1 
11 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

183. 
На основа член 5 од Уредбата за основање Ре-

публичка комисија за физичка култура („Службен 
весник на НРМ" бр. 34Ѕ7), Извршниот совет до- . 
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и 
членови на Републичката комисија за физичка кул-
тура и за претседател и членови се именуваат: 

а) за претседател: 
КРУМЕ НАУМОВСКИ, потсекретар во Из-
вршниот совет; 

б) за членови: 

1. ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, помошник републички 
секретар за внатрешни работи; 

2.,ДИМЧЕ ЈАКИМОВСКИ, директор на Шко-
лата за физичка култура; 

3. СЛАВКО МАТОВСКИ, директор на Репуб-
личкиот завод за физичка култура; 

4. ВЛАДО МУТАК, генерал-мајор на Југосло-
венската народна армија; 

5. ЏОЏА НИКОЛОВСКИ, потпретседател на 
Сојузот на организациите за физичка кул-
тура на СРМ; 

6. д-р РАФАЕЛ ПИЈАДЕ, претседател на Сек-
цијата за спортска медицина при Македон-
ското лекарско друштво; 

7. ЖИВКО СИМОНОВСКИ, помошник на ре-
публичкиот секретар за труд; 

8. САВО ЦВЕТКОВИЌ, директор на Републич-
киот завод за унапредуваше на школството; 

в) за секретар се именува: 
КИРО ВАСИЛЕВСКИ, секретар на Репуб-
личкиот завод за физичка култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1864/1 
11.VII.1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 
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184. 
На основа точка И од Одлуката за плаќање 

на придонесите за лица вон работен однос осигурени 
според прописите за социјално осигурување („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/63), Собранието на Ре-
публичката заедница, во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите (број 06-723/1 
од 4 април 1963 година), на третата седница одржана 
на 10 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КА-
ТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУ-

РЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Обврзниците за плаќање на придонеси за со-
цијално осигурување ќе уплатуваат за лицата на 
школување, стручно усовршување или постдиплом-
ски студии, кои заради тоа го прекинале работниот 
однос, ако за тоа време примаат стипендија како и 
за лицата кои организацијата, пред засновање на 
работниот однос со нив, ќе ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организации 
заради стручно оспособување или усовршување — 
придонес за здравствено осигурување по стопа оп-
ределена во комуналната заедница на чие подрачје 
е седиштето на давателот на стипендијата. 

2. Обврзниците за плаќање на придонеси уа 
социјално осигурување ќе уплатуваат придонес за 
социјално осигурување во стален месечен износ, и 
тоа: 

1) за лицата редовно пријавени на надлеж-
ниот завод за запослување на работниците осигу-
рени по одредбите од член 13 ст. 1 точ. 3 од Зако-
нот за здравствено осигурување^ во износ од 1.350.-
динари за здравствено осигурување, 120 динари за 
инвалидско осигурување и 1.600.- динари за дода-
ток на деца; 

2) за лицата редовно пријавени на надлежниот 
завод за запослување на работниците осигурени по 
одредбите од чл. 16 ст. 1 точ. 5 од Законот за здрав-
ствено осигуруваше — во износ од 1.350.- динари 
за здравствено осигурување; 

3) за учениците во стопанство и учениците од 
стручните училишта со практична обука, за учени-
ците од стручните училишта за време на производ-
ствената работа, како и за студентите од вишите и 
високите школи, факултетите и уметничките ака-
демии дај времето на задолжителната прак,са во 
организациите — во износ од 500.- динари за 
здравствено осигурување и 100.- динари за инва-
лидско осигурување; 

4) за лицата на доброволна пракса (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
редовно работно време — во износ од 1.000.— ди-
нари за здравствено осигурување, 500.- динари за 
инвалидско осигурување и 1.000.- динари за пен-
зиско осигурување; 

5) за учениците од гимназ.иите за времето на 
производствената работа — во износ од 250.- динари 
за здравствено осигурување; 

6) за лицата што учествуваат во младински 
работни акции, а кои според прописите за инва-
лидското осигурување се осигурени за сите случаи 
на инвалидност и за лицата што учествуваат во 
организирани јавни работи, ако на тие работи ра-
ботат најмалку 6 часа дневно — во износ од 900.-
динари за здравствено осигурување и 300.- динари 
за инвалидско осигурување; 

7) за лицата што се наоѓаат на предвојничка 
обука — на логорување — во износ од 300.- динари 
за здравствено осигурување и 150.- динари за инва-
лидско осигурување; 

8) за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги организира 
Заводот за запослување на работниците, во колку 
не се опфатени под 1 и 2 од оваа точка — во износ 
од 300.- динари за здравствено осигурување; 

9) за учениците од стручните школи и студен-
тите од вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии кога вршат практична ра-
бота во врска со наставата во износот од 40.- ди-
нари за здравствено осигурување и 20.- динари за 
инвалидско осигурување; 

10) за учениците од гимназиите кога вршат 
практична работа во врска со наставата — во из-
нос од 40.- динари за здравствено осигурување; 

11) за лицата што се на изведување обука во 
одреди на предвојничка обука — во износ од 40.-
динари за здравствено осигурување, во колку при-
донесот не се плаќа по одредбите под 9 и 10 од 
оваа точка; 

12) за лицата на работа што учествуваат во 
младински работни акции, кои не се осигурени за 
сите осигурени случаи на инвалидност — во износ 
од 300.- динари за здравствено осигурување во сите 
случаи и 1 5 0 д и н а р и за инвалидско осигурување; 

13) за лицата што учествуваат во организи-
рани јавни работи на кои работат помалку од 6 
часа дневно — во износ од 300.- динари за здрав-
ствено осигурување и 150.- динари за инвалидско 
осигурување; 

14) за вдовици осигурени по член 23 точка 2 и 
за родители осигурени по член 25 став 2 од Законот 
за здравствено осигурување — во износ од 1.000. -
динари за здравствено осигурување; 

15) за лицата на издржување казна затвор или 
строг затвор — во износ од 250.- динари за инва-
лидско осигурување; 

16) за лицата што ќе претрпат повреди како 
учесници во определени јавни акции, или во вр-
шењето на определени јавни функции или долж-
ности, ако според прописите за инвалидското оси-
гурување за времето на таквата активност се оси-
гурени за случај на инвалидност предизвикана со 
несреќа на работа — во износ од 300.- динари за 
здравствено осигурување и 150.- динари за инва-
лидско осигурување; 

17) за уживателите на илинденска пензија — 
во износ од 1.500.- динари за здравствено осигу-
рување; 

18) за носителите на Илинденска споменица, 
кои не уживаат илинденска пензија — во износ од 
950.- динари за здравствено осигурување; 
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19) за странски државјани на школување, стру-
чно 'оспособување или усовршување, ако државата 
чии се тие државјани исто така постапува со Ју-
гословенските државјани, односно ако е така опре-
делено со меѓународни договори — во из(ноо од 
2.700.- динари за здравствено осигурување. 

3. Придонесите за лица од точка 2 се пресме-
туваат и плаќаат уназад. 

4. АКО обврзниците на придонесот за социјално 
осигурување треба да уплатат придонес за време 
помалку од еден месец, за секој календарски ден 
се зема -1/30 од придонесот од точката 2 на оваа 
одлука. 

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

Број 07-1014/1 
10 април 1963 година 

С к о п ј е 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, с. р, 

Претседател, 
Михајло Апостолски, с.р. 

185. 

На основа член 97 став 2 и 3 од Законот за 
здравствено осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22^62), а по предлог на Советот за занаетчиство 
и комунално стопанство на стопанската комора на 
СРМ број 11-2950/10 од 28.V.1963 година, Собрани-
ето на Републичката заедница за социјалното оси-
гурување на работниците — Скопје на петтата ре-
довна седница одржана на 12 јуни 1963 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 
ВО ОСИГУРЕНИЦИ РАЗРЕДИ 

1. Осигурениците — занаетчии се распореду-
ваат во соодветни осигуренички разреди устано-
вени во член 63? на Законот за пензиското осигуру-
вање зависно од даночната основа утврдена за 

приходите од нивната самостојна занаетчиска деј-
ност во претходната година од годината за која се 
врши распоредување и на начин утврден со оваа 
одлука. 

Лицата од члеД: 94 став 1 од Законот за здрав-
ствено осигурување (во понатамошен текст: ЗЗО), се 
распоредуваат во истиот осигуренички разред лзо 
кој се распоредува имателот на занаетчискиот 
дуќан. 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 став 1 
од оваа одлука, за занаетчиите чии занаетчиски ду-
ќан е регистриран во текот на годината за кое се 
врши распоредување, како даночна основа се зема 
првата утврдена даночна основа. 

3. Во сите други случаи каде даночната основа 
од било кои; причини не е утврдена, занаетчиите 
привремено се распоредуваат во V осигуренички 
разред. 

4. Заради определување на придонеси и па-
рични надоместоци според 33О, осигурениците — 
занаетчии се распоредуваат во оспгуренички раз-
реди установени во член 63 од Законот за пензиско 
осигурање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 511̂ 57, 44/58, 
27/59, 48/59 и 10161) и тоа: 

Според даночната основа 

преку 250.000.-
200.000.- до 250.000.- дин 
150.000 - „ 200.000.- „ 
125.000.- „ 150.000.- „ 
100.000.Г „ 125.000.- „ 
70.000.- „ 100.000.- „ 
50.000.- 70.000I.- „ 

„ 50.000 - „ 

во осигуренички 
разред 

I 
II 
Ш 
IV 
V 
XV 
XVII 
XX 

Просечните пензиски основи од член 63 од; За-
конот за пензиско осигурување, се зголемуваат за 
соодветен износ на посебниот додаток на пензиите 
и за износот од 400.- динари, кои се предвидени со 
одлуката за воведување посебен додаток на пензи-
ите („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 52/61, 22/62 и 53/62). 

Заради определување на придонесот за здрав-
ствено -осигурување, лицата од член 94 став. 2 од 
ЗЗО, се распоредуваат во осигуренички разреди, 
според даночната основа утврдена за приходите на, 
занаетчискиот дуќан. 

Плаќањето на придонесот за лицата од прет-
ходниот став ќе се регулира со посебни прописи. 

5. Распоредување на занаетчиите во осигуре-
нички разреди и донесувања на решенија, го врши 
надлежниот комунален завод за социјално осигу-
рување на чие подрачје се наоѓа седиштето на за-
наетчискиот дуќан односно на чие подрачје се на-
оѓа надлежниот орган на финансии кај кој зана-
етчијата се води како обврзник на данокот на до-
ход од занаетчиската дејност и тоа на основа реше-
нието на надлежниот орган на финансии со кое е 
утврдена даночната основа за онаа година, која се 
зема во предвид за распоредување во осигуренички 
разред. 

6. На крајот на секоја година надлежниот за-
вод, должен е за наредната календарска година да 
донесе решенија за распоредување на занаетчиите, 
без оглед дали даночната основа влијае на прет-
ходното распоредување или не. 

Поради распоредување за наредната година 
занаетчиите се должни на надлежниот завод да му 
достават решение за утврдената даночна основа 
најдоцна до 31 октомври во годината. 

Осигуреникот — занаетчија должен е во срок 
од осум дена од настанатата промена на даночната 
основа да поднесе на надлежниот завод ново реше-
ние за даночната основа. 

Доколку измената од претходниот став, вли-
јае на осигуреничкиот разред, надлежниот завод 
должен е да донес,е ново решение за распоредување, 
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со важност од денот кога важи (измената на даноч-
ната основа. 

7. Надлежниот завод по потреба ги срамнува 
податоците од својата евиденција (за даночни ос-
нови и друго) со податоците во евиденцијата на 
надлежниот орган на финансии. Ако при срамну-
вањето се утврди разлика во даночните основи, 
надлежниот завод ќе донесе ново решение за рас-
поредување, со важност од денот на настанатата 
промена. 

8. Решение за распоредување во осигуренички 
разреди надлежниот завод, задолжително доставува 
на занаетчијата, на Советот за занаетчиство и кому-
нално стопанство ш регионалната односно основ-
ната стопанска комора и на надлежниот орган на 
финансии. 

9. Кон пријавата на осигурување, занаетчи-
јата е должен да приложи потврда за упис во ре-
гистарот односно во евиденцијата на занаетчиските 
дуќани и решение за утврдената даночна основа, 
доколку надлежниот орган на финансии такво ре-
шение донел. А кон одјавата на осигурување за-
наетчијата е должен да приложи потврда за пре-
станок на занаетчискиот дуќан. 

10. Лицата од член 94 став 1 на ЗЗО кон при-
јавата за осигурување, задолжително поднесуваат 
докази дека се членови на фамилијата на занает-
чијата и дека имаат потребна квалификација за оба-
вување работа во занаетчискиот дуќан. 

11. Лицата од член 94 став 2 од ЗЗО, должни' 
се кон пријавата на осигурување да приложат по-
тврда за одобрување на водењето на занаетчискиот 
дуќан. 

12. Во случај кога занаетчијата продолжува со 
редовно плаќање на придонесот за здравствено оси-
гурување за време на привременото запирање на 
водењето на занаетчискиот дуќан должен е во срок 
од осум дена да поднесе пријава за промена во оси -
гурувањето. Кон пријавата должен е да го поднесе 
на увид привременото решение за престанок на за-
наетчискиот дуќан. 

Како основа за пресметување и плаќање на 
придонес за здравствено осигурување, на осигуре-
ниците — занаетчии служи утврдената основа со 
решение непосредно пред привременото запирање 
на водењето на занаетчискиот дуќан. 

АКО брачниот другар или децата на осигуре-
никот занаетчија (член 95 став 3 од ЗЗО) продол-
жат да го водат неговиот занаетчиски дуќан, дол-
жни се кон пријавата за промена на осигурување 
да приложат ттотврда за одобреното продолжување 
на занаетчискиот дуќан. 

13. Поблиско упатство за применување на оваа 
одлука ќе донесе директорот на Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје. 

14. Со денот на влегување во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за мерилата и 
начинот за распоредување на осигурениците зана-
етчии во осигуренички разведи („Сл. весник на 
НРМ" број 24/62 год.). 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1963 година. 

Бр. 1778/1 
12.VI.1963 година 

С к о п ј е 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Директор, Претседател, 
Душко Горгиев^ с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11448/1 од 11 
јуни 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Лабоски Александар, роден на ден 16 март 
1932 година во село Требеништа, Охр-идска око-
лија, од татко Гино и мајка Божана, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Сандре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (261) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11063 од 10 јуни 
1963 година, ја одобри промената на личното име на 
Талевски Витомир, роден на ден 6.IX.1933 година 
во село Кукуречани, Битолска околија, од роди-
тели: татко Крсте и мајка Дунава, така што во 
иднина личното име ќе му гласи М И Ш К О В С К И Ванчо. 

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

(265) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11154/1 од 1 јуни 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Зафиров Стојан, роден на 17 јануари 1943 го-
дина во град Штип од татко Зафиров Методи и мај-
ка Елена, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Докузов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (267) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10747'1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на личното 
име на Тасевски Радослав, роден на ден 8 мај 1935 
година во село Галиште, Титоввелешка околија, од 
татко Јоше и мајка Сугра, така што во иднина Ј ЈИЧ-

ното име ќе му гласи Костов Коста. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на СРМ". (268) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10748/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Тасева Петкана, родена на 28 април 
1933 година во село Галиште, Титаввелешка околија, 
од татко Илија и мајка Мита, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе и гласи Костова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 727, страна 139, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните од рег. бр. 727, страна 139, книга 
III Деловната единица — Изложбена продавница 
во Скопје, ул. „Гуро Салај" бр. 3, на Трговското 
претпријатие „Југоекспорт" — Белград, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 159/63. . (311) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр, 128, 
страна 651 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Станбено-штедната задруга 
„Ангрограѓа" од Скопје, согласно со заклучокот на 
Собранието бр. 84 од 12.XI.1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 701/62. (459) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје заведен е спор 
за бракоразвод од тужителката Стефанија Нико-
лова од Скопје, против тужениот Николовски Трај-
ко, сега во неизвесност. Се повикува тужениот Ни-
коловски Трајко да се јави на судот во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ". 

Од Окружниот суд во Скопје,4 П. бр, 3601'63. 
(262) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во град Титов Велес по прав-
ната работа на тужителот Јанакиев Душан од село 
Теово, против тужената Јанакиева Доста од истото 
село со непознато место на живеење за бракоразвод, 
и го постави за привремен застапник лицето Кртев 
Коле, судиски прштравник при овој суд, на основа 
член 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП, затоа што боравиштето 
на тужената е непознато и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
пува тужената по горната правна работа се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се јави 
пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека и е поставен старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 31 '63. 
(263) 
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Окружниот суд во Титов Велес по правната ра-
бота на тужителот Дожудиќ Сотир, кого како мало-
летен го застапува неговата мајка Душанка До-
жудиќ, од Титов Велес, ул. „Костурска" бр. 29, 
против Дожудиќ Илија, од с, Ириг, Сремска Митро-
вица, сега со непознато место за живеење, за ос-
порување на татковство му го постави за привре-
мен застапник лицето Никола Кртев, судиски при-
правник при овој суд, на основа ЧЈЛ. 77 ст. 2 т. 4 
од ЗПП, затоа што боравиштето на тужениот е не-
познато и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го за-
стапува тужениот по горната работа се додека ту-
жениот или неговиот полномошник не се јават 
пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека му е поставен старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 121 '63. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

При овој суд се води постапка за огласување 
за неважен чек број 413825 на сума од 50.000 динари, 
издаден од Комуналната банка во Штип на ден 
15.VI.1963 година, на име Стојанова Ласкова Агна 
од Штип. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот 
или знае нешто за него да јави на судов во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". Во противен случај че-
кот ќе се огласи за неважен.^ 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Штип, Р. бр, 360/63. 
(266) 

КОНКУРСИ 
Советот за просвета, култура и физичка кул-

тура на Општинското собрание на општината Гор-
че Петров на предлог на училишните одбори и 
конкурсната комисија 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места на настав-
ниот персонал во училиштата на подрачјето на Оп-
штинското собрание Горче Петров, за учебната 

1963/64 година и тоа: 

I. УЧИЛИШТА СО МАКЕДОНСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Основно училиште „Моша Пијаде" 
— Горче Петров 
Наставници или професори по математика 3 

. Наставник по одшто-техничко воспитување 1 
2. Основно училиште за возрасни „Гуро Салај" 

— Горче Петров 
Управител на училиштето со часови 1 
Наставник по математика и физика 1 

3. Основно училиште ,,Борис Кидрич" — с. Сарај 
Наставник по математика 1 
Наставник по физичко и здравствено 
воспитување 1 
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4. Основно училиште „Кирил и Методи" — 
Кучково 
Наставник по македонски јазик 1 

II. УЧИЛИШТА СО ПОШТАРСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Основно училиште „Дрита" — с. Рашче 
Наставник на шиптарски јазик 1 
Наставник по француски и македонски јазик 1 
Наставник по математика и физика 1 
Наставник по биологија и хемија 1 
Наставник по историја и географија 1 
Наставник по ликовно и општотехничко 
воспитување 1 

2. Основно училиште „Емин Дураку" — с. Буковиќ 
Наставник по шшггарски и македонски јазик . 1 
Наставник по математика и физика 1 
Наставник по француски јазик 1 
Наставник по географија и историја 1 
Наставник по физичко и здравствено 
воспитување 1 

3. Основно училиште „Борис Кидрцч" — с. Сарај 
Управител на училиштето 1 
Наставник по шиптарски и македонски јазик 1 
Наставник по историја и географија 1 

У С Л О В И : 
За училиштата во Ѓ. Петров: 

— за управител на училиштето завршена ПА 
група биологија, положен стручен испит и над 3 
години практика како управител на полно основно 
училиште; 

— за наставници со ПА или факултет од со-
одветна група, а по општотехничко воспитување и 
со учителска школа што го предавал предметот и 
да е запишан на ПА на соодветната група. 

За училиштата на село: 

— за управител на училиштето во с. Сарај со 
завршена ПА, побожен стручен испит и над 3 го-
дини да бил управител на полно основно училиште 
или со учителска школа, положен стручен испит и 
над 7 години да бил управител на полно основно 
училиште. Предност имаат наставниците; 

— за наставници со завршена ПА од соодветна 
група или со учителска школа, положен стручен 
испит и над 3 години практика во вишите о,дделе-
нија по соодветниот предмет; 

— за наставник по физичко воспитување со 
завршена фискултурна школа; 

— за с. Сарај предимство имаат лицата што го 
познаваат шиптарскиот и македонскиот јазик. 

Посебни услови: 

Кандидатите на село имаат право на бесплатен 
стан и огрев, освен во с. Сарај. 

- Заинтересираните кандидати треба да се јават 
до училишните одбори, а за управители на училиш-
тата до конкурсната комисија на општината. 
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Кон молбата треба да бидат приложени сите 
документи по чл. 17 од Правилникот за спроведу-
вање на конкурент^ како и согласив да може да 
конкурира на дополнителниот конкурс, 

Некомплетирани и нетаксирани молби нема да 
се зимаат во разгледување. 

Во молбата да се означи точната адреса. 
Рок за пријавување на конкурсот е 20.VIII. 

1963 година. 
Конкурсот нема да -се продолжува. (908) 

У Ч И Л И Ш Н И О Т О Д Б О Р 
НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ СООБРАЌАЕН 

УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР - С К О П Ј Е 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставен персонал во Електро-машинскиот сообра-
ќаен училишен центар — Скопје, за учебната 1963/64 
година, и тоа: 

1. Професор по електротехника 1 
2. Наставник или стручен учител по ел. мерења 1 
3. Стручен учител по предвојничка обука 2 
4. Учители по пракса 2 

а) Електро отсек — 1 (машини и инсталации) 
б) Машински отсек — 1 (стругар). 

5. Наставници за ученици во стопанството 7 
а) за електро група предмети — 4 
б) математика — 2 
в) машинска група предмети — 1 

У С Л О В И : 

За работното место под точка 1, 5) точка а, б и в 
се бара дипломиран инженер, инженер, професор 
или стручен учител (техничар со повеќе годишна 
практика), за работното место под точка 2 се бара 
виша стручна школа или со средно техничко учи-
лиште (електро отсек) со над 10 години практика 
во струката. За работното место под точка 3 се бара 
резервен офицер со признаена средна школа и по-
веќе годишен стаж. 

За учители по пракса, виша стручна педагошка 
школа или ВК работник во струката со повеќе го-
дишна практика. 

Учителите по пракса имаат работно време од 
42 саата од кои 36 саата се наставни. 

Заинтересираните кандидати молбите со куса 
биографија и потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС да ги достават до Училишниот одбор на 
ЕМСУЦ - Скопје. 

Рок за пријавување е до 15 август 1963 година. 

Од Училишниот одбор на ЕМСУЦ 
(902) 
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Конкурсната комисија при Советот за школство 
на Општинското собрание при општината Титов 
Велес, по предлог на училишните одбори 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување слободните службенички места за 
наставниот и воспитниот персонал во училиштата 
и другите воспитни установи на подрачјето на оп-
штината Титов Велес за учебната 1963/64 год. и тоа: 

1. Хемиско-технолошко училиште „Борис Кидрич" 
— Титор Велес. 

3 — инженери технолози 
1 — професор по физика и електротехника 
1 — професор по математика 
1 — професор по гер,мански јазик 

2. Економско училиште „Јовче Тесличков" — 
Титов Велес 
1 — професор по општа математика 

3. Гимназија „Кочо Рацин" — Титов Велес 
1 — професор по математика 
2 — професор по физика 
3 — професори по француски јазик 
1 — наставник по ликовно воспитување 
1 — наставник по општо-техничко образование 

4. Училиште за ученици во стопанството „Коле 
Неделковски" — Титов Велес 
1 — професор или наставник по хемија со по-

знавање технологија на металите 

У с л о в и : Професорите и инженерите треба да 
имаат завршено факултет од соодветна струка — 
група. Наставникот nio ликовно воспитување за-
вршено ПА или соодветно стручно училиште. На-
ставникот по општо-техничко образование да има 
завршен соодветен отсек на ПА или средно-техничко 
училиште и положен стручен испит. 

5. Основно училиште „Благој Кирков"—Титов Велес 
1 — наставник по српско-хрватски јазик 
1 — наставник по математика и физика 
1 — наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 

6. Основно училиште „Кирил и Методија" — Титов 
Велес 
2 — професори или наставници по македонски 

јазик 
1 — наставник по физика 

7. Основно училиште „Васил Главинов "-Титов Велес 
1 — професор или наставник по математика 
2 — професор или наставник по македонски и 

српско-хрватски јазик 
1 — наставник по биолоција и запознавање на 

природата 
8. Основно училиште „Трајко Андреев" — Т. Велес 

1 — професор или наставник по српско-хрват-
ски и англиски јазик 

1 — професор или наставник по географија 
1 — наставник по математика и физика 

1 — професор или наст,авник по физика 
1 — наставник или стручен учител по здравно-

физичко воспитување 
1 — наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 

9. Основно училиште „Јордан Константинов — Џи-
нот" — Титов Велес 
1 — наставник — професор по македонски јазик 
1 — наставник по македонски и руски јазик 
1 — наставник по физика и хемија 
1 — наставник по биологија и запознавање на 

природата 
1 — наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 

10. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. Су јак лари 
1 — управител на централно училиште со за-

вршена ПА или учителска школа со поло-
жен стручен (испит 

11. Основно училиште „Стојан Бурчев" — село 
Иванковци 
1 — наставник по македонски јазик 
1 — наставник по српско-хрватски и францу-

ски јазик 
1 — наставник по математика 
1 — наставник по биологија и хемија 
1 — наставник по историја и географија 
1 — наставник по физика и општо - техничко 

образование 

12. Работнички универзитет „Благој Страчков" -
Титов Велес 
1 — раководител на катедрата за припреми и 

воспитување на народот за одбрана на 
земјата 

I 
13. Ниже музичко училиште „Киро Димов" — Ти-

тов Велес 
2 — наставници PI л и струч. учители по виолина 
УСЛОВИ: За наставници и професори во ос-

новните училишта во Титов Велес завршена ПА 
или филозофски факултет, а за наставниците во с. 
Иванковци завршена ПА или учителска школа. 

За наставниците по ликовно и музичко воспи-
тување завршен соодветен отсек на ПА или средна 
стручна школа од соодветна струка. 

За раководителот на катедрата за припреми и 
воспитување на народот за одбрана на земјата за-
вршено више или средно образование и да е резер-
вен офицер. 

За наставниците во музичкото училиште за-
вршена музичка академија, ПА — соодветен отсек 
или средна музичка школа — инструмент ален отсек. 

Кандидатите треба да поднесат пријава (мол-
ба) таксирана со 50 динари државна такса до учи-
лишните одбори на соодветните училишта каде што 
ќе конкурираат. 

Пријавите за Основното училиште „Јордан 
Константинов — Џинот" — Титов Велес кандида-
тите ги доставуваат до Конкурсната комисија при 
Советот за школство на Општинското собрание на 
општината Титов Велес. 
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Кон пријавата треба да се приложи: 
1. За кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образованието и 

стручниот испит; 
— последните оценети решенија за звањето и 

положај ната плата; 
— оценувачките листови за последните две 

учебни години; 
— одобрение — потврда од органот надлежен 

за назначување со кое се овозможува — одобрува 
кандидатот да конкурира по дополнителниот кон-
курс. 

2. За кандидатите што прв пат стапуваат во 
служба, потребни се сите документи по член 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Рок за пријавување на конкурсот е најдоцна 
до 20 август 1963 година. 

Некомлетирани пријави со потребните документи 
како и пријавите поднесени по овој датум, нема да 
бидат земени во разгледување. 

Бр. 05-6775/1 
15 јули 1963 година 

Од Конкурсната комисија 
при Советот за школство 

на Општинското собрание 
на општината Титов Велес 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ", СЕЛО БУЛА-

ЧАНИ, ОПШТИНА СААТ КУЛА, СКОПСКО 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за,, пополнување на упразнетите работни места 
на наставен персонал за учебната 1963/64 год. и тоа: 

1. Наставник за македонски со српски 1 
2. Наставник за математика 1 
3. Наставник за историја и географија 1 
4. Наставник за запоз. на прир. биолог. 1 
5. Наставник за физика, хемија и ликовно 1 
6. Наставник за француски со дополнување 1 
7. Наставник за физичко и општо-техничко 

образование 1 
УСЛОВИ: Кандидатите што ќе конкурираат од 

1 до 6 да имаат завршено педагошка академија, а 
под 7 средна фискултурна школа. 

Молбите и сите документи по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници да се испраќаат до училиш-
ниот одбор заклучно со 20 август. 

ОД УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 
„ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР 

р а с п , и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места 
со наставен кадар за учебната 1963/64 год. и тоа: 

1. Професор по македонски јазик 
2. „ „ „ под ,,В" руски јазик 
3. „ „ руски јазик 
4. „ „ историја 
5. „ „ географија 
6. „ „ математика 
7. „ „ физика 
8. Наставник — стручен учител по физичко 

и здравствено воспитување 2 

У С Л О В И : 

1. Кандидатите од точка 1—7 да имаат завр-
шено факултетско образование, а кандидатите под 
точка 8 да имаат завршено виша — средна фискул-
турна школа или учител со долгогодишна практика 
по истиот предмет. 

2. Кандидатите треба да поднесат: 
а) пријава таксирана со 50 динари таксена мар-

ка, како и сите документи предвидени по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Пријавите со потребните документи се поднесу-
ваат непосредно до училишниот одбор на гимна-
зијата. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

На основа Одлуката на школскиот одбор за по-
полнување на слободните места за наставниот и вос-
питниот персонал во школите и другите установи, 
Отсекот за општествени служби при Општинското 
собрание Неготино на основа член 15 од Правилни-
кот за спроведување на конкурсите објавува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места на настав-
ниот и воспитниот персонал во гимназијата „Кирил 
и Методи" — Неготино 

1 Директор 
2. Француски и латински 
3. Македонски 
4. Биологија 
5. Физика и математика 
6. Физичко и здравствено воспитување 
7. Техничко! образование 
8. Уметност 

У С Л О В И : 

Кандидатот под точка 1 да има завршено фи-
лозофски факултет, над 7 години практика и по-
ложен стручен испит. 

Кандидатите под точка 2 и 3 да имаат завршен 
факултет со соодветна стручна спрема; под точка 
4 и 5 факултет или ВПШ со над пет години прак-
тика, под точка 6, 7 и 8 ВПШ или стручен учител со 
соодветна стручна спрема. 

ОТСЕК ЗА ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЖБИ 
Н Е Г О Т И Н О 
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На основа чл. 243 ,и 246 од XXX и чл. 10—15 
од Правилникот за пополнување на упразнетите 
места на наставен и воспитен персонал во училиш-
тата и другите воспитни установи („Службен весник 
на НРМ" бр. 16/58 г.), Конкурсната комисија при 
Советот за просвета на Собранието на општината 
Охрид, а по предлог на школските одбори, на сво-
јот состанок одржан на 11 јули 1963 год. објавува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за слободните службенички места на настав-
ниот и воспитниот персонал во училиштата од под-
рачјето на општината Охрид за учебната 1963/64 
година, и тоа: 

I. Основно училиште „Глигор Прличев" Охрид 

1. Учител до наставник по ОТО 1 
У с л о в и : Завршено ВПШ смер ОТО или за-

вршено средно техничко училиште. 

И. Основно училиште „Климент Охридски" Охрид 

1. Пом. управител на училиште 1 
У с л о в и : Наставник или учител со над 10 

години служба и 5 години раководна служба. 
2. За предметот математика 1 
У с л о в и : Наставник до професор со завршено 

ВПШ и филозофски факултет соодветна група. 
3. За предметот ОТО 
Стручен наставник до стручен учител со за-

вршено ВПШ соодветна група или средно техничко 
училиште електротехнички смер. 

III. Основно училиште „Братство Единство" Охрид 

1. Управител на училиштето. Услови: профе-
сор — наставник или учител со 10 години служба 
од кои 5 години на раководно место, и покрај маке-
донски јазик да го знае турскиот или шиптарскиот 
јазик. 

2. Пом. управител на училиштето. Услови: нас-
тавник или учител со 10 год. служба, од кои 3 го-
дини на раководно место. По можност да знае шип-
тарски или турски јазик. 

3. Еден наставник по англиски јазик. Услови: 
завршено ВШИ или факултет. 

4. Еден наставник или професор по предметот 
македонски јазик. Услови: завршено ВПШ или фа-
култет за паралелките со шиптарски и турски на-
ставен јазик 

5. Еден наставник или професор по предметите 
историја и географија со завршена ВПШ или фа-
култет. 

6. Еден наставник или професор за предметите 
математика и физика. Услови: завршено ВПШ или 
факултет. 

7. Еден наставник или стручен учител по пред-
метот физичко и здравствено воспитување. Услови: 
завршено ВПШ или средно фискултура училиште 
и положен стручен испит. 

8. Еден основен учител што ќе предава маке-
донски јазик во турските и шиптарските лижи од-
деленија. Услови: завршена учителска школа и оба-
везно да го знае турскиот јазик. 

24 јули 1963 

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО ТУРСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Наставник или професор за предметот тур-
ски јазик. Услови: завршено ВИШ или факултет. 

2. Еден наставник или професор за предметите 
историја и географија. Услови: завршено ВПШ или 
факултет. 

3. Еден наставник или професор по предметот 
математика и физика. Услови: завршено ВПШ или 
факултет. 

4. Еден наставник или професор по предме-
тите, биологија и хемија. Услови: завршено ВПШ 
или факултет. 

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО ШИПТАРСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Еден наставник или професор по предметите 
математика и физика. Услови: завршено ВПШ или 
факултет. 

2. Еден наставник или професор по предме-
тите историја и географија. Услови: завршено ВПШ 
или факултет. 

IV. Основно училиште „Коле Неделковски" село 
Велгошти 

1. За предметот математика — наставник со за-
вршена ВПШ соодветна група може и почетник до 
учител со учителска школа, положен стручен ис-
пит и предметот да го предавал подолго време во 
виши одделенија со успех 1 

2. За предметот општо техничко образование 
— наставник со завршена ВПШ соодветна група 
предмети, стручен учител со завршена средно-тех-
ничка школа електро технички смер до учител со 
завршена учителска школа, положен стручен испит 
и да предавал повеќе години со успех ОТО. 

3. За предметот руски јазик со доволна на друг 
предмет со завршена ВПШ соодветна група. 

V. Основно училиште „Наум Охридски" Пештани 

а) Наставници со завршена ВПШ, со или без 
практика во струката за изведување на предметна 
настава, по било која група предмети освен групата 
ликовно воспитување и општо - техничко воспиту-
вање 3 

ЗА РАБОТА ВО ПОДРАЧНИТЕ УЧИЛИШТА 
ВО СЕЛАТА: 

а) Основно училиште село Трпејца 1 
б) Основно училиште село Љубаништа 1 
Учители со завршена учителска школа, со или 

без практика во струката. 
За селата Трпејца и Љубаништа се плаќа и по-

себен додаток за работа под тешки услови. 

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 

I. Гимназија „Климент Охридски" Охрид 
1. По предметот физика 1 
2. По предметот математика 1 
3. По предметот општо техничко образование 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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У с л о в и : Под 1 и 3 завршен Природно-мате-
матички факултет. Под 3 наставник со завршена 
ВИШ, отсек политехника или учител со завршена 
среднотехничка школа и 3 години учителска прак-
тика. 

II. Учителска школа „Андон Дуков" Охрид 

1. Професор по педагошка група предмети 2 
2. Професор до наставник по руски јазик 1 
3. Професор до наставник по музичко воспит. 1 
4. Професор, наставник до стручен учител по 

физгичко воспитување 2 
5. Професор, наставник до стручен учител по 

општо техничко образование 1 
6. Наставник до струч. учител по домаќинство 1 
У с л о в и : Под точка 1 да има завршено фа-

култет — соодветна група. 
Под точка 2 и 3 да има завршено факултет или 

ВПШ соодветна група. 
Под точка 4 да има завршено ДИФ, ВПШ или 

средно фискултурна училиште со над 10 години 
служба (за женско без години на служба). 

Под точка 5 да има завршено факултет, ВПШ 
или средно техничко училиште. 

Под точка 6 да има завршено ВПШ или средно 
домаќинско училиште со над 10 години служба. 

III. Стручно угостителско училиште со практична 
обука „Ванчо Питошески" — Охрид 

1. Стручен наставник по предметот хотелиер-
ство и организација 1 

У с л о в и : Завршена виша школа соодветеиа 
група. 

IV. Пионерски дом „Иво Лола Рибар" — Охрид 
1. Стручен учител во ОТО 1 

со завршена виша школа — политехнички смер или 
стручен учител со завршена средно техничка шко-
ла со неколку години практика во просветна струка. 

ОПШТА НАП.ОМЕНА: 

Пријавените кандидати; на конкурсот ќе треба 
кон молбата да ги достават и податоците со други 
докази согласно чл. 17 од Правилникот за спро-
ведување на конкурсите за пополнување на места 
на наставниот и воспитниот персонал во училишта-
та и другите воспитни установи („Службен весник 
на НРМ" бр. 16/58 год.). 

Кандидатите, пријавите — молбите со потреб-
ните документи се должни да ги достават непо-
средно до училишните одбори на училиштата. 

Патни и селидбени трошоци на примените кан-
дидати не им припаѓаат, како и некои посебни ус-
лови не им се даваат. 

Краен рок за пријавување на конкурсот е 
31.VIII.1963 година. Пријавите поднесени по оваа 
дата нема да се земаат во предвид. 

Бр. 05-2376/2-63 
О х р и д 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПРИ 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

КРАТОВО НА ПРЕДЛОГ И СОГЛАСНОСТ ОД 
СТРАНА НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставновоспитниот персонал во училиштата и дру-
гите воспитни установи на подрачјето на Општин-
ското собрание на општината Кратово за учебната 
1963/64 година. 

I 

ГИМНАЗИЈА ,,МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ" 
КРАТОВО 

1. Директор на гимназијата 1 
2. Професор по француски и латински јазик 1 
3. Професор по физика 1 
4. Професор по историја 1 
5. Професор по математика 1 
6. Наставник или стручен учител по ОТО 1 
7. Наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 1 
8. Професор по биологија 1 

II 
ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

,,КОЧО РАЦИН" - КРАТОВО 

1. Пом. управител на училиштето со завршена 
ВПШ и 5 години практика 1 

2. Наставник по македонски јазик 2 
3. Наставник по физика 1 
4. Наставник по хемија 1 
5. Наставници по математика 2 
6. Наставник по географија 1 
7. Наставник по српски јазик 1 
8. Наставник по француски јазик 1 
9. Наставник или стручен учител по физичко 

воспитување - 1 
10. Наставник или стручен учител по ОТО 1 

Подрачна паралелка с. Крилатица 

11. Наставник по математика и физика 1 
12. Наставник или стручен учител! по пред-

мети со описни оценки - 1 

Подрачна паралелка с. Луково 

13. Учител за одделенска настава 1 
Подрачна паралелка с. Мушково 

14. Учител за одделенска настава 1 

III 
ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

„ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ" - СТРАЦИН 

1. Наставник по математика и физика 1 
2. Наставник по француски јазик 1 
3. Наставник по историја и географија 1 
4. Наставник по биологија и хемија 1 
5. Наставник или стручен учител за предмети 

по описно оценување 1 
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Подрачна паралелка с, Пендак 

6. Учител за одделенска настава 1 

Подрачна паралeriica с. Димонци 

7. Учител за одделенска настава 1 

Подрачна паралелка с. Куклица 

8. Учител за одделенска настава 1 

IV 
ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ЦВЕТАН ДИМОВ" - с. САКУЛИЦА 

1. Управител на училиш. со завршено ВПШ 1 
2. Наставник по македонски и француски 1 
3. Наставник по биологија и хемија 1 
4. Наставник по математика и физика 1 
5. Наставник или стручен учител по ОТО и 

физичко воспитување 1 

Подрачна паралелка с. Коњух 

6. Учител за одделенска настава 1 

Подрачна паралелка с. Татомир 

7. Учител за одделенска настава 1 

V 

ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ" - с. КНЕЖЕВО 

Подрачна паралелка с. Емирица 

1. Учител за одделенска настава 1 

VI 

ПРИЈАВА НА КАНДИДАТИТЕ 

Кандидатите што сакаат да конкурираат на уп-
разнетите места, треба да поднесат пријава, односно 
молба (таксирана) со потребни податоци за движење 
во службата и оценувањето во досегашната работа. 
Молбите да се поднесуваат до училишните одбори 
до 31.VIII.1963 година. 

За училиштето — подрачна паралелка с. Еми-
рица следува посебен додаток за работа под тешки 
услови и изнесува до 5000 динари месечно. 

Во смисла на чл. 60 од Статутот и чл. 27 од Пра-
вилникот за трудовите односи, Конкурсната коми-
сија на Комуналниот завод за социјално осигуру-
вање во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место во 

КЗСО - О Х Р И Д : 
1. Шеф на Отсекот за финансии 

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено високо 
образование (економски факултет) и над 1 година 
соодветна служба, со завршено више образование 

(комерциална банкарска) или слична со над 2 го-
дини соодветна служба или средно образование 
(економски техникум) со над 3 години соодветна 
практика. 

Молбите правилно таксирани со потребните до-
кументи за засновање на работен однос, кандидати-
те треба да ги достават на адреса: Комунален завод 
за социјално осигурување — Конкурсна комисија 
— Охрид. 

Плата по Правилникот за распределба на лич-
ниот доход на работниците на КЗСО — Охрид. 

Заинтересираните за информации можат да се 
обратат до КЗСО — Охрид. 

Конкурсот ќе биде во важност 15 дена по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", односно до 
пополнување на работното место. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - КИЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места при Здравстве-
ниот дом и здравствените станици: 

1. Лекар специ ја листа по физиологија за шеф 
на АТ Д. 

2. Лекар специјалната по педијатрија за шеф 
на диспанзерот. 

3. 5 лекари од општа пракса за работа во здрав-
ствениот дом и здравствените станици на теренот. 

4. 6 медицински сестри или медицински техни-
чари за работа во здравствениот дом и здравстве-
ните станици на теренот 

5. 5 бабици или акушерки за работа во здрав-
ствениот дом и здравствените станици на теренот. 

6. Лаборант за работа во здравствениот дом. 
7. Помошник управник за работа во здрав-

ствениот дом. 
8. Статистичар за работа во здравствениот цен 

тар при здравствениот дом. 
9. Механичар или шофер од Ц категорија. 
УСЛОВИ: Под точките 1 и 2 во колку не се 

јават лекари специјалисти можат да конкурираат 
и лекари од општа практика верзирани за педијат-
рија и фтизиологија, под точката 3, покрај факул-
тет треба да има завршено едногодишен лекарски 
стаж и регулирана воена обврска. Под точката 4 ли-
цата да имаат завршено средно медицинско учи-
лиште пожелно со работен стаж. Под точката 5 ли-
цата треба да имаат завршено медицинско училиш-
те — отсек за бабици, а пожелно е со работен стаж. 
Под точката 6 да има завршено средно медицинско 
училиште — отсек за лаборанти со 3 години рабо-
тен стаж. Под точната 7 лицето да има завршено 
правен или економски факултет, или службеник од 
III врста со 5 години работен стаж на раководно ме-
сто во здравствени установи. Под точката 8 лицето 
да има завршено средно образование и 3 годи,ни ра-
ботен стаж во здравствени установи. Под точката 9 
лицето да е квалификуван мајстор механичар или 
шофер од Ц категорија со 5 години работен стаж. 
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Кандидатите што ќе се јават на конкурсот тре-
ба да ги исполнуваат и условите по чл. 31 од Зако-
нот за јавните службеници. 

Плата според Правилникот за личните прима-
ња, а по точките 1 и 2, може и по договор. Под точ-
ката 3 лекарите што ќе работат на терен во здрав-
ствените станици покрај платата ќе им се испла-
тува и теренски додаток според Одлуката на Управ-
ниот одбор при Домот, а тоа ќе важи и за лица под 
точките 4 и 5. 

Станови ќе бидат обезбедени за точките 1 и 2 
одма по доодувањето на работа, а под точката 3 за 
лицата што ќе работат во здравствениот дом, ако се 
фамилијарни ќе им се обезбедат од 1 октомври 1963 
година, а за лицата што ќе работат во здравстве-
ните станици на теренот ќе се обезбедат одма по 
дојдувањето на работа. 

Рокот на траењето на конкурсот е до пополну-
вање само по точките 1, 2 и 3, а за точките 4, 5, 6, 
7, 8 и 9, 15 дена од денот на објавувањето во вес-
никот „Нова Македонија". 

На основа член 10 од Правилникот за работ-
ните односи на службениците и работниците на Оп-
штинското собрание — Дебар, Советот на работниот 
колектив при Општинското собрание 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место референт по 
план и инвестиции при Одделението за стопанство 
ца Општинското собрание — Дебар. 

У С Л О В И : 

Кандидатот да има висока стручна спрема и 5 
години практика во управни работи, 

Личен доход по Правилникот за средствата за 
работа на органите на управата на Општинското со-
брание — Дебар. 

Молбите со сите потребни документи; согласно 
член 3' од Правилникот за работните односи на 
службениците и, работниците на Општинското со-
брание — Дебар се доставуваат до Општинското со-
брание — Конкурсна комисија. 

Конкурсот трае од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ" до пополнување на ра-
ботното место. 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ УНИ-
ВЕРЗИТЕТ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 

К О Н К У Р С 

за назначување УПРАВИТЕЛ на Народниот уни-
верзитет во Крива Паланка 

УСЛОВИ: 

1. Виша стручна спрема со положен стручен 
испит и 6 години работа во просветно-научни 
установи; 

2. Средна стручна спрема со положен стручен 
испит и 12 години работа во просветно-научни 
установи. 

Кандидатите треба да поднесат документи по 
чл. 31 од ЗСЈ. 

При еднакви, услови на стручна спрема, пре-
димство има кандидатот што се истакнал како оп-
штествено-но литички работник. 

Основна плата по ЗЈС, а положајната според 
одлуката на Управниот одбор на Универзитетот. 

Настап на работа од 1 септември 1963 година. 
Молбите се поднесуваат до Управниот одбор 

на Народниот универзитет, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Во Крива Паланка, на ден 8 VII.1963 година, 
број 28. (904) 

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ"—СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за отстапување изградба на објектите во рудникот 
Тајмиште и тоа: 

— Погонска зграда Тајмиште кај Т.Т.С. 
— Купатило со прозивница 
— Магацин за технички материјали 
— Магацин за течно гориво 
— Компресорине 
— Механичка работилница со гаража 
— Ресторак-бифе 
— Пат железничка станица Тајмиште до плато 

1010—1012 и плато 1010—1012 до спојот со 
постојниот пат на км 10+ 600 во должина 
2,5 километри. 

— Реконструкција на постојниот пат Зајас— 
Тајмиште 

— Пат од по-стојната трафостаница 35 KB до 
рудна глава на каналот Чаушица во дол-
жина 2,3 километри 

— Транспортни траки во рудникот, градежен 
дел 

— Топлана 
— Сепарација 
— Рудни канал и канали во отворените скла-

дови 
— Жичара Чаушица—Дарда Кула, градежен 

дел. 
Писмените понуди ќе се примаат во рок од 15 

дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
Документацијата, условите и се друго во врска 

со наддавањето можат да се видат и добијат секој 
работен ден од 7—12 часот во канцеларијата на 
градежната служба, соба бр. 206. 

Учесниците на наддавањето со понудата треба 
да достават: 

— доказ за регистрација на претпријатието,. 
— овластување на претставникот на изведува-

чот што присуствува на наддавањето, 
— список на основните средства и стручен ка-

дар што ќе биде ангажиран за изградба на 
овој објект, 
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— ценовник на материјали и работна рака, 
— шефициент на режијата на нето плати, 
— список на цените за внатрешен и надворе-

шен транспорт, 
— цените на градежни машини за еден час 

работа. 
Отворање на понудите ќе се врши третиот ден 

по заклучување на прибирањето на понудите. 
При склучување на договорот со најповолниот 

понудувач истиот ќе биде должен да приложи кал-
кулации за понудените единични цени,. 

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА—СКОПЈЕ 
(909) 

ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА СРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Раководител на група за сообраќај 
2. Шеф на служба за градежништво 
3. Библиотекар — виши референт 
4. Референт — сметководен службеник 
УСЛОВИ: За работното место под 1 потребно е 

кандидатите да имаат сообраќаен факултет или еко-
номски факултет со 10 години практика на сообра-
ќајни проблеми. За работното место под 2 технички 
факултет — градежен смер со 10 години практика 
или економски факултет со 10 години практика на 
градежни проблеми. За работното место под 3 виша 
педагошка школа или виша библиотекарска школа. 
За работното место под 4 економски техникум. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". Во колку ра-
ботните места не се пополнат овој рок, конкур-
сот останува отворен до пополнување на местата. 

(911) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВАТА НА 
СИСТЕМОТ „БРЕГАЛНИЦА" - КОЧАНИ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за' пополнување на работното место: 
— шумарски инженер или шумарски техничар 

за работа во оперативата за уредување на порои. 
Кандидатот што ќе конкурира за пополнување 

на горното работно место да ги исполнува следните 
услови: 

— да има завршено шумарски факултет или 
средно-шумарско училиште; 

— предимство за пополнување на горното ра-
ботно место има кандидатот со повеќего-
дишна практика во струката и со положен 

стручен испит; 
— стан не е обезбеден. 

Плата на примениот кандидат ќе му биде оп-
ределена по Правилникот за плати на службени-
ците и работниците при Дирекцијата за изградба 
на мелиоративните системи во СРМ — Скопје. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
се поднесуваат до Конкурсната комисија при Упра-
вата на системот „Брегалница" — Кочани. 

Кандидатите кои за прв пат стапуваат во јавна 
служба, кон молбата, треба да достават и доку-
мента предвидени со чл. 31 од ЗЈС, а кои се во 
службен однос да достават согласност од устано-
вата или претпријатието со кое се во службен од-
нос, дека им се дозволува да конкурираат. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботното место, а најмалку 15 дена од денот на об-
јавување на конкурсот. 

Од Конкурсната комисија при 
БРЕГСИСТЕМ - КОЧАНИ 

(934) 

СОДРЖИНА 
Страна 

177. Уредба за укинување на Вишата управна 
школа во скопје — — — — — — — 537 

178. Одлука за условите под кои може да се 
бара учество во обезбедувањето на средства 
за финансирање на основната дејност на 
училишта од друга општина — — — — 537 

179. Одлука за користење на премија за кравјо 
млеко во 1963 година — — — — — — 538 

180. Одлука за именување на претседатели и 
членови на одборите на Извршниот совет 538 

181. Решение за давање согласност на Одлуката 
за покривање на непокриените вишоци на 
расходи над приходите на Фондот за дол-
горочно осигурување на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување утврдени до 
крајот на 1962 година — — — — — 540 

182. Решение за одобрување спојувањето на 
железничките транспортни претпријатија 
во СР Македонија — — — — — — 540 

183. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Републичката 
комисија за физичка култура — — — 540 

184. Одлука за стопите и износите на придоне-
сот за социјално осигурување на одделни 
категории лица вон работен однос осигу-
рени според прописите за социјално оси-
гурување — — — — — — — — — 541 

- \ 

185. Од,лука за мерилата и начинот за распоре-
дување на осигурениците занаетчии во 
осигуренички разреди — — — — — 542 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско-изданачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. Id. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

"при Народната банка — Скопје. Печатница „Просвета" — Куманово. Телефон 50-159 


