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112. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општествено то и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за здрав-
ственото осигурување на земјоделските производи-
тели, што го усвои Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 април 1960 година и; на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 28 април 1960 година. 

У. бр. 3 
29 април 1960 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон на територијата на Народна Ре-

публика Македонија се воведува и организира 
здравствено осигурување на земјоделските' произ-
водители, 

Член! 2 
Со здравственото осигурување на земјоделските 

производители им се осигурува користење на здрав-
ствена заштита врз основа на заемното поднесување 
на трошоците. 

Член 3 , 
Здравственото осигурување на земјоделските 

производители е основно и проширено. 
Основното здравствено осигурување на земјо-

делските производители (во натамошниот текст: 
основно осигурување) е општо, задолжително и 
единствено за сите земјоделски производители на 
кои, под условите и начинот предвидени со овој 
закон им се обезбедува еднаков обем здравствена 
заштита. 

Проширеното здравствено осигурување на зе-
мјоделските производители (во натамошниот текст: 
проширено осигурување) е единствено и задолжи-се 

телио за сите земјоделски производители на под-
рачјето за кое тоа се воведува. 

Со проширеното осигурување, под условите и 
начинот определени со овој закон и соодветните 
одлуки на народните одбори, на земјоделските про-
изводители им се обезбедува здравствена зашти-
та во поширок обем, како и користење под попо-
волни услови на здравствената заштита што им е 
обезбедена со основното осигурување. 

Член 4 
Според одредбите на овој закон се осигурани 

сите лица што се занимаваат со земјоделска деј-
ност, лов и риболов (во натамошниот текст: земјо-
делски производители) како редовно занимање, без 
оглед на тоа дали имаат приходи и од друго само-
стојно занимање', како и членовите на,нивните до* 
машинства што ги издржуваат тие. 

Член 5 
Право на здравствено осигурување во смисла 

на чл. 4 и 5 од овој закон, имаат следните членови 
на семејството на земјоделскиот производител: 

1) брачниот другар, како и децата (брачни, вон-
брачни, усвоени, посинчиња и деца без родители 
земени на издржување) додека наполнат 18 години, 
а ако се на школување до крајот на пропишаното 
редовно школување, а најмногу до 25 годишна воз-
раст, под услов да ги издржува земјоделскиот про-
изводител; 

2) родителите, очувот и маќеата, дедото и ба-
бата ако се неспособни за работа и немаат сопстве-
ни приходи доволни за издршка, па поради тоа ги 
издржува земјоделскиот производител. 

Член 6 
На земјоделските производители кои се здрав-

ствено 0'сигурени по други основи од социјалното 
осигурување не се однесуваат одредбите на овој 
закон. 

Член 7 
Здравствената заштита на земјоделските про-

изводители им ја укажуваат здравствените уста-
нови на јавната здравствена служба, 

За остварување правата од здравственото оси-
гурување се грижат заводите за социјално осигу-
рување. 

Член 8 
Земјоделските производители имаат право на 

судска заштита за остварување на нивните права 
од здравственото осигурување. 

Член 9 
Правата од здравственото осигурување на зе-

мјоделските производители не можат со договор да 
менуваат ниту да се пренесуваат на друго лице. 
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Член 10 
Финансиските средства за здравственото оси-

гурување на земјоделските производители се оси-
гуруваат 100 придонес што го плаќаат земјоделските 
производители и другите граѓани што имаат под-
ложни приходи на данок од селско 'стопанство1, со 
придонес од буџетот и со други приходи опреде-
лени по одредбите на овој закон. 

Член И 
Трошоците за здравствената заштита, што 

земјоделските производители ја користат по 'основ 
на основното ̂ осигурување, ги поднесува, во целост, 
фондот за здравственото осигурување, а само во 
рпределени случаи определен дел од трошојците 
плаќа непосредно корисникот на здравствената 
заштита. 

Трошоците на здравствените услуги што се 
обезбедуваат со проширеното осигурување по од-
луките на народните одбори на околиите односно 
општините во сите случаи ги поднесува делумнине 
фондот, а делумично корисникот, во) сразмера опре-
делена со одлуката за установување на прошире-
ното осигурување. 

Член 12 
За одделни категории земјоделски производи-

тели, со определена имотна состојба, општинскиот 
народен одбор, со рамноправно учество на обата 
•собора, може да одлучи делот од трошоците за 
определени видови здравствена заштита, што спо-
ред законот треба да го плакат самите корисници, 
во целина или делумично да биде на товар на бу-
џетот на општината. 

Член 13 
За спроведување на здравственото осигурува-

ње по овој закон се установуваат околиски фон-
дови за здравствено осигурување на земјоделските 
производители и фондови за реосигурување при Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување. 

За израмнување на разликите помеѓу приходите 
и расходите во фондовите за здравственото осигу-
рување на земјоделските производители, што наста-
нуваат поради вонредни ризици, може во Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување да се 
образуваат фондови за доброволно здравствено 
реосигурување на земјоделските производители. 

Со фондовите се управува според начелата за 
општественото самоуправување. 

Фондовите се правни лица, 
Секој фонд за своите обврски одговара во гра-

ниците на своите средства. 

II. ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 14 
Со основното осигурување на земјоделските про-

изводители им се осигурува правото да го користат 
здравственото осигурување без непосредно (плаќање 
на дел од трошоците на здравствената заштита и 
тоа за: 

1) лекување во сите здравствени установи, вклу-
чувајќи ги и лековите во случај на заболување од 
колера, чума, жолта треска, големи сипаници, пе-
гавец, повратна треска, трбушен тифус, паратифус, 
менингитис, летаргичен енцефалитис, заразна жол-
тица, сакагија, дифтерија, тетанус, црн пришт, 
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лепра, беснило, веј лова болест, кју грозница, леп-
тоснирози, туларемија, полиомелитис, бабина трес-
ка, Кала Азар, трахома, дизинтерија, шарлах, цр-
вен ветар, мали сипаници, голема кашлица, мал-
тешка треска, Вантова болест, гонореја, лу ес, мек 
чир, четврта венерична болест, микоза и маларија; 

2. лекување од соодветни здравствени установи 
во случај на заболување од душевни болести, кога 
[разболеното лице е опасно по животот на други 
лица; 

3. вакцинирање, кога е тоа задолжително спо-
ред посебни прописи; 

4. дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во стан, кога медицински се индицирани поради 
појава на заразна болест; 

5. амбулантно-поликлиничко лекување на сите 
форми заболувања од туберкулоза, малигни ту-
мори, заразни заушки (паротитис), микроспорија, 
фавус и трихофолита; 

6. лекување и полна ооскрба на родилките во 
стационарните установи за време на поротајот до 
7 дена; 

7. амбулантно-поликлиничко лекување на деца 
до 3 години возраст од која било болест. 

Извршниот совет може да определи и други 
случаи на заболувања во рамките на основното 
осигурување, без непосредно плаќање на трошо-
ците од земјоделските производители. 

Член 15 
Земјоделските производители по основ на ос-

новното осигурување имаат право на користење 
здравствена заштита со непосредно плаќање на дел 
од трошоците во случаи на заболување од болести 
што не се определени во претходниот член, и тоа: 

1. за амбулантно-поликлинички прегледи 
(општи и специјалистички) од пропишаната 
цена на услугата — — — — — — — 50% 

2. за болничко лекување на деца до 3 го-
дишна возраст, со право на оискрба и на мај-
ката која го дои детето до 1 година, од про-
пишаната цена на услугата — —1 — — — 10% 

3. за амбулантно-поликлиничко и болнич-
ко лекување на претшколски деца, ученици 
и студенти до крајот на пропишаното школу-
вање, но најдоцна до 25 годишна возраст, од 
цената на услугата — — — — — —> — 15% 

4. за стационари© лекување на сите фор-
ми заболувања од активна туберкулоза и ма-
лигни тумори во случаите кога е потребна 
хируршка интервенција од цената на болнич-
киот ден — — — — — — — — — — 15% 

5. за лекарска и друга стручна помош 
пред и по пор оѓа ј от во сите здравствени уста-
нови и во домот на родилката, ако е во врска 
со бременоста и пороѓајот, од цената на услу-
гата — — — — — — — — — — — 2/5% 

6. за вадење и лекување на заби, со плом-
биране од цената на услугата — — — — 50% 

7. за незадолжителни вакцинации од це-
ната на услугата — — — — — — — 75% 

8. за лекување во стационирани установи 
ако во овој член не е поинаку определено: 

а) за црвите Зв дена 50% од цената на 
болничкиот ден; 
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б) за преку 30 дека 30% од цената на 
болничкиот ден. 

9. за лекови и санитетски материјали кога 
во цената на здравствената услуга не се пре-
сметани — —• — — — — — — — — 5*0% 

Преостанатиот дел од трошоците на здравстве-
ната услуга, односно болничкиот ден го плаќа фон-
дот на здравственото осигурување на земјоделските 
производители. 

III. ПРОШИРЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 16 
Проширено осигурување на земјоделските про-

изводители може да се установи на подрачјето на 
неодделна околија односно општина ако тоа го до-
зволува економската положба на земјоделските 
производители и развиеноста на здравствената 
служба. 

Член 17 
Проширено осигурување се воведува со одлука 

на народниот одбор на општината односно ©ќели-
јата, но по претходно изјаснување на 'собирите на 
земјоделските производ иге ли од подрачјето на оп-
штината односно око лиј ата. 

Одлуката од претходниот став народниот одбор 
ја донесува со рамноправно учество на обата со-
бора, ако за воведувањето на проширено осигуру-
вање претходно се изјаснило мнозинството на со-
бирите на земјоделските производители од под-
рачјето на општината односно око лиј ата. 

Извршниот совет1 ќе донесе поблиски прописи 
за составот, свикувањето, одржувањето и работата 
на собирите на земјоделските производители. 

Член 18 
Со проширеното осигурување на земјоделските 

•производители, под определени услови, со овој за-
кон може да им се осигури право на: 

1. заботехничка помош и забни протетичпш 
средства; 

2. протези и други ортопедски помагала и са-
нитарни направи,; 

3. лекување во природни лекувалишта и опо-
равилишта најмногу до 21 ден, кога е тоа неопход-
но потребно; 

4. патни и дневни трошоци; 
5. други видови на здравствена заштита. 

Член 19 
Со проширеното осигурување на земјоделските 

производители може да им се осигура користење 
на одделни видови здравствена заштита од член 15 
од овој закон под поповолни услови од условите 
определени со тој член. Делот на трошоците на 
здравствените услуги што ќе го плаќа фондот за 
здравствено осигурување во овие случаи задолжи-
телно ќе беде поголем од делот на трошоците што 
непосредно ќе го плаќа земјоделскиот произво-
дител. 

Член 20 
Правата што се осигуруваат за определено под -

рачје по основот на проширеното осигурување и 
условите под кои тие права се користат се утвр-
дуваат со одлука на народниот одбор што го вовел 
проширеното осигурување. Со оваа одлука се опре-

делува и придонесот што ќе го плаќаат земјодел-
ските производители за образување фонд за про-
ширеното осигурување. 

Одлуката од претходниот став народниот одбор 
ја донесува со рамноправно учество на обата со-
б^ра. 

Член 21] 
Надлежниот народен одбор, на начинот одре-

ден во член 17, може да го укине проширеното оси-
гурување воведено на неговото подрачје. Со одлу-
ката за укинување се определува намената и на-
чинот на употребата на преостанатите средства во 
фондот на проширеното осигурување, како и на-
чинот на покривање на вишоците на расходите над 
приходите ако настанале во неговото работење. 

Надлежниот народен одбор задолжително до-
несува одлука за укинување на проширеното оси-
гурување кога приливот на предвидените средства 
по претсметката на фондот во претходната година 
биле помалку од 50%, а средства за покривање ви-
шоците на расходите над приходите на фондот за 
проширеното осигурување не се обезбедени за на-
редната година. 

Член 22 
Ако земјоделскиот производител се затекне во 

користење на право на проширеното осигурување 
во време на неговото укинување, ќе продолжи тоа 
да го користи до оздравувањето, но најмногу до 
3 месеца од влегувањето во 'Сила на одлуката за 
укинување на цроширеното осигурување. 

Недостигот на средства за покривање на расхо-
дите од претходниот став се надоместува од бу-
џетот на општината. 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 23 
Земјоделските производители ја остваруваат 

здравствената заштита при здравствените установи 
на јавната здравствена служба врз основа на про-
пишана здравствена легитимација со која го дока-
жуваат својството на осигуреник односно осигу-
рено лице. 

Во итни случаи органите на јавната здравстве-
на служба не можат да откажат здравствена по-
мош и ако осигуреникот односно осигуреното лице 
не е во можност да го докаже својството на оси-
гурено лице. 

Член 24 
Здравствените легитимации на земјоделските 

производители им ти издава околискиот завод за 
социјално осигурување на пропишан образец. 

Образецот за здравствена легитимација, рокот 
за нејзиното издавање и начинот на употребата ги 
пропишува Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет во согласност со Советот за народно здравје 
на НРМ. 

Член 25 
Земјоделските производители ја користат здрав-

ствената заштита во обемот определен со овој за-
кон и прописите на народниот одбор, по правило, 
ка ј здравствените установи што укажуваат опре-
делени видови здравствена заштита на подрачјето 
на кое се наоѓа нивното место на живеење, 
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Во случај ако здравствената установа на на-
веденото подрачје не може да укаже соодветна 
здравствена заштита, земјоделскиот производител 
само со упат на здравствената установа од подрач-
јето на неговото место на живеење ќе може да ко-
ристи право на здравствена заштита кај здравстве-
ната установа од друго подрачје. 

Член 26 
Делот на трошоците од здравствените услуги 

што по одредбите на овој закон и прописите на на-
родниот одбор паѓаат на товар на земјоделските 
производители, осигуреникот непосредно ќ го плаќа 
на здравствената установа што му укажала здрав-
ствена заштита. 

Ако корисникот на медицинската помош од 
претходниот став не го плати својот дел на трошо-
ците, а здравствената установа била должна да 
укаже здравствена заштита, наплатата ќе се (из-
врши од општинскиот народен одбор. 

Општинскиот народен одбор, кој ги платил тро-
шоците за укажаната здравствена заштита по прет-
ходниот став, има право на наплата на тие тро-
шоци од корисникот, по прописите за присилна на-
плата на даноците. 

Член 2,7 
Фондот за здравствено' осигурување' на земјо-

делските производители може со здравствените 
установи да склучува договор за паушално пла-
ќање на здравствените услуги и за други услови 
под кои ќе се дава здравствена заштита на земјо-
делските производители. 

Член 28 
Поднесоците, исправите и другите управни 

акти што се однесуваат за остварување правата по 
одредбите на овој закон, се ослободени од плаќање 
на административни такси. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 29 
Средствата за финансирањето на здравственото 

осигурување на земјоделските производители са 
осигуруваат од придонесите и другите приходи 
определени со член 10 од овој закон. 

Придонесите од претходниот став »се опреде-
луваат со општа норма. 

Член 30 
Општата норма на придонесите за основното 

здравствено осигурување на земјоделските произ-
водители ја утврдува за секоја година Народното 
собрание со општествениот план или со посебна 
одлука. 

Висината на општата норма на придонесите се 
определува во зависност од потребите за покривање 
на вкупните расходи за основното здравствено оси-
гурување на земјоделските производители. 

Член 31 
Општата норма на придонесите од претходниот 

член се распределува на: 
1. норма на придонесот што ја плаќаат земјо-

делските производители, и 

2. норма на придонесот што ја уплатуваат оп-
штините односно околиите од средствата на својот 
буџет. , 

Член 32 
Нормата на придонесот што го плаќаат земјо-

делските производители се определува во- зависност 
од приходите на земјоделските домаќинства, од-
носно бројот на членовите на домаќинството што 
се опфатени со здравствено осигурување или со 
примена на обете основи. 

Придонесот што го уплатуваат општините, од-
носно околиите од средствата на својот буџет не 
може да биде помал од една третина од висината 
на предвидените расходи во , фондот на основното 
осигурување на земјоделските производители. 

Член 33 
Како основ за пресметување на придонесот за 

основното осигурување се зема катастарскиот при-
ход од земјоделската дејност, како и приходите од 
споредните стопански дејности во земјоделието што 
подлежат на данок односно бројот на осигурените 
членови на земјоделското домаќинство или обата 
основа. 

Како основ за пресметување на придонесот за 
основното осигурување на лица што не се облагаат 
со катастарски приходи а остваруваат приходи од 
земјоделие, се зема бројот на членовите на дома-
ќинството'. 

Нормата на придонесот од претходниот став 
за секоја година ја утврдува Народното собрание 
со општествениот план или со посебна одлука, 

Член 34 
Придонесот за проширеното осигурување на 

земјоделските производители го определува по 
предлог од управниот одбор на фондот надлеж-
ниот народен одбор со рамноправно учество на оба-
та собора. I 

За проширено осигурување со пропис на на-
родниот одбор се установува посебен додатен при-
донес по катастарскиот приход или од член на до-
маќинството. Овој придонес го плаќаат земјодел-
ските производители. 

Придонесот од претходниот став се определува 
најмалку во онаа висина со која на фондот му се 
осигуруваат потребните средства за покривање на 
расходите што настануваат поради спроведувањето 
на проширеното осигурување. 

Член 35 
Придонесот за здравственото осигурување ќе го 

наплатуваат народните одбори на општините од 
земјоделските производители едновремено и сраз-
мерно спрема наплатениот данок односно аконта-
циите на име данокот на доход од земјоделие. 

При пресметувањето и наплатата на придоне-
сот за здравствено осигурување ќе се применуваат 
прописите за пресметувањето и наплатата на да-
нокот на доход од земјоделие. 

Наплатениот придонес од претходните ставови, 
најдоцна во рок од 8 дена по извршената наплата 
се преведува на сметка на фондот за здравствено 
осигурување на земјоделските производители. 

Ако придонесот за здравствено осигурување 
не е уплатен во рокот на доспеаноста, обвезнике« 
на придонесот е должен да плати 9% годишно ка-
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мата од денот на доспеаноста до денот на изврше-
ната уплата на придонесот. 

Член 36 
Ако во одделен временски период во текот на 

годината поради нерамномерното наплатување на 
придонесот од земјоделските производители, биде 
загрозено уредното работење на фондот за здрав-
ствено осигурување, во однос на основното здрав-
ствено осигурување, општината односно околината 
е должна привремено да му даде на фондот по-
требни средства за неговото непречено работење, 
во висина на доспеаноста на ненаплатениот при-
донес. 

Фондот на основното осигурување доколку не 
може да ги покрие своите расходи со остварените 
приходи, може да заклучува заеми од банката. 

Член 37 
Придонесот за здравствено осигурување на зем 

доделените производители што паѓа на товар на 
средствата на буџетот на општините односно око-
лиите ќе се пресметува и уплатува на сметка на 
фондот за здравствено осигурување на земјодел-
ските производители најдоцна до крајот на секое 
тримесечје. 

Член 38 
Средствата остварени од придонесот за основ-

ното осигурување не можат да се употребуваат за 
покривање на расходите што настануваат по основ 
на проширеното' осигурување. 

Член 39 
Поблиски прописи за пресметувањето и напла-

тата на придонесот за здравствено1 осигурување на 
земјоделските производители донесува Државниот 
секретаријат за работите на финансиите. 

VI. ФОНДОВИ 

Член 40 
При секој околиски завод за социјално осигу-

рување се образува фонд за основно здравствено 
осигурување на земјоделските производители. 

При околискиот завод за социјално осигуру-
вање на чие подрачје е воведено проширено1 здрав-
ствено осигурување се формира и фонд за проши-
рено осигурување на земјоделските производители. 

Фондовите за реосигурување на земјоделските 
производители се образуваат при Републичкиот 
завод за социјално осигурување. 

Фондовите од претходните ставови се водат 
одделно од останатите фондови. 

1. Средства на фондовите 

Член 4*1 
Средствата на фондот за основното здравстве-

но осигурување се образуваат: 
1. од придонесите за основното осигурување, 

определени по чл. 11 што преостануваат по издво-
јување на премиите платени за реосигурување; 

2. од приходите по основот на реосигурува-
њето; 

3. од наплатените камати и надоместоци опре-
делени по прописите за финансирање на социјал-
ното осигурување, и 

4. од други приходи. 

Член 42 
Средствата на фондот за проширеното здрав-

ствено осигурување се образуваат: 
1) од придонесот за проширеното осигурување; 
2) од приходите по основот на реосигурување; 
3) од наплатените камати и надомести, опреде-

лени по прописите за финансирање на социјалното 
осигурување и 

4) од други приходи. 

Член 43 
Од фондот за здравствено осигурување се по-

криваат расходите за здравствената заштита на 
земјоделските производители, како и личните и 
материјалните расходи за службата за социјално 
осигурување по одредбите на овој закон. 

Член 44 
Вишоците остварени во работењето на фондот 

за здравствено осигурување на крајот на годината 
се распределуваат: 

1. 50% во резервниот фонд, 
2. 25% во фондот за превентивна здравствена 

заштита, и 
3. 25% во фондот за изградба и опрема на 

здравствени установи. 
Средствата на фондовите од претходниот став 

можат да се употребат само за нивната намена. 
Неискористееите средства од овие фондови на 
крајот на секоја година се пренесуваат во наред-
ната година. 

Член 45 
Ако расходите на фондот не можат да се по-

кријат со средствата остварени; по> член 41, кусокот 
се покрива од резервата на фондот за здравствено 
осигурување односно надоместоци од фондот за 
реосигурување. 

Доколку средствата од претходниот став не се 
доволни за покривање на кусоците во фондот, 
преостанатиот дел на вишокот на расходите се по-
крива со вонреден придонес во следната година, 
што го утврдува околискиот народен одбор со рам-
ноправно учество на обата собора. Во текот на го-
дината вишокот на расходите се покрива со кредит 
од банката. 

Член 46 
Фондот за задолжително реосигурување служи 

за израмнување на разликите помеѓу приходите1 и 
расходите во фондовите за здравствено осигуру-
вање на земјоделските производители што наста-
нуваат поради нееднакви економови, санитарни; и 
демографски услови за поодделни подрачја. 

Член 47 
Средствата на фондот за задолжително реоси-

гурување се образуваат: 
1. од премиите што ги уплатуваат фондовите 

за здравствено осигурување на земјоделските про-
изводители; и 

2. од каматите на средствата на фондот. 
Износите што ќе ги исплатуваат фондовите за 

здравствено осигурување на земјоделските произ-
водители како премии во фондот за здравствено 
реосигурување се утврдуваат во определен процент 
рд остварениот придонес за основното осигурување. 
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Член 48 
Од средствата на фондот од претходниот член 

се осигуруваат надоместоците за израмнување на 
разликите на поодделни фондови за здравствено 
осигурување на земјоделските (производители што 
настануваат: 

1. поради понискиот просек на катастарскиот 
приход, односно придонес на земјоделските про-
изводители во поодделва околија; 

2. кога поради недоволни здравствени услови 
доаѓа до користење на поодделни здравствени ус-
луги над републичкиот просек; 

3. кога бројот на заболувањата од болести 
специфични за поодделни околии го надминува 
републичкиот просек; и 

4. кога цросечниот број на членовите на дома-
ќинството на земјоделските производители во по-
одделни околии' го надминува републичкиот просек. 

Органот на управувањето на фондот со своја 
одлука може да предвиди и други случаи за коишто 
ќе се спроведува реосигурување. 

Член 49 
Од средствата на Фондот за здравствено реоси-

гурување се надоместува дел од личните и мате-
ријалните трошоци на Републичкиот завод за со1-
цијално осигурување направени во врска со Фон-
дот за здравствено реосигурување. 

Член 50 
Доброволното здравствено реосигурување се 

воведува врз основа, на договор помеѓу Републич-
киот завод за социјално1 осигурување и фондовите 
за здравствено осигурување на земјоделските про-
изводители. 

Член 51 
Средствата на фондовите за здравствено ре-

осигурување од член 13 став 2 се образуваат: 
1. од премиите што ги уплатуваат фондовите 

за здравствено осигурување на земјоделските про-
изводители утврдени со договори, и 

2. од каматите од средствата на фондот. 

Член 52 
Во поглед на обврските за составување и из-

вршување на претсметките на приходите и расхо-
дите на фондовите, обезбедување на обртните 
средства (добивање на кредити и заеми), составу-
вање на завршните сметки, како и вршење на дру-
гото финансиско работење и за работењето на фон-
довите за здравствено осигурување на земјодел-
ските производите ли сходно ќе се применуваат 
соодветните прописи за работењето на фондовите 
за социјалното осигурување, доколку со одредбите 
на овој закон или други прописи не е поинаку 
определено. 

Член 53 
Поблиски прописи за организацијата и рабо-

тењето на фондовите, .предвидени со овој закон, 
донесува Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите. 

2. Управување со фондовите 

Член 54 
Со фондовите за здравствено осигурување на 

земјоделските производители управуваат управни 
одбори. 

Управниот одбор на фондот го сочинуваат прет 
ставници на земјоделските производители и деле-
гирани претставници на околискиот народен одбор, 
заводот1 за социјално осигурување и околискиот 
задружен сојуз. 

Директорот на заводот за социјално осигуру-
вање, при кој е образуван фонд, по своето служ-
бено место е член на управниот одбор. 

Член 55 
Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на земјоделските производители има 
најмалку 11 члена. 

Најмалку една третина од вкупниот број на 
членовите на управниот одбор се избрани прет-
ставници' на земјоделските производители. 

Околискиот' народен одбор, заводот за социјал-
но осигурување и околискиот задружен сојуз во 
управниот одбор на фондот делегираат најмалку 
по еден член. 

Членовите помеѓу себе избираат претседател. 
Директорот на заводот за социјално осигурување 
не може да биде избран за претседател. 

Управниот1 одбор се избира на две години. 

Член 56 
Извршниот совет со одделни прописи го уста-

новува начинот и времето за избор на управен 
одбор. 1 

Член 57 
Управниот одбор на околискиот фонд за здрав-

ствено осигурување на земјоделските производи-
тели особено ги врши овие работи: 

1. донесува правила за организацијата и на-
чинот на работењето на фондот, како и деловник 
за својата работа; 

2. донесува општи одлуки за правата на осигу-
рениците и употребата на средствата на фондовите, 
ако за тоа е овластен по одредбите на овој закон 
и 'со други прописи; 

3. донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на фондот и одлука за одобрување на завр-
шната сметка; 

4. го овластува директорот на заводот за со-
цијално осигурување да може да заклучува дого-
вори за остварување на правата на земјоделските 
производители по основ на здравственото' осигуру-
вање, за заеми и кредити, како и за потпишување 
на други акти во врска со управувањето со сред-
ствата на фондот; 

5. врши и други работи што му се ставени со 
други прописи во негова надлежност. 

Управниот одбор на фондот за здравствено 
осигурување може да образува комисии како по-
мошни тела за проучување и извршување на опре-
делени работи од неговиот делокруг. 

Член 58 
Секој фонд има свои правила што ги донесува 

управниот одбор, а ги потврдува околискиот на-
роден одбор со рамноправно учество на обата со-
бор а. 

Со правилата на фондот поблиску се опреде-
лува неговата организација и работа, бројот на 
членовите на управниот одбор што ги избираат 
земјоделските производители и што ти делегираат 
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околискиот народен одбор, заводот за социјално 
осигурување и околискиот задружен сојуз. Со пра-
вилата се уредуваат и другите односи што произ-
легуваат од спроведувањето на здравственото оси-
гурување на земјоделските производители. 

Член 59 
Со секој фонд за здравственото реосигурување 

на земјоделските производители управува управен 
одбор. 

Управниот одбор го сочинуваат: претседате-
лите на управните одбори на фондовите за здрав-
ствено осигурување на земјоделските производи-
тели и по еден претставник на Извршниот совет, 
Републичкиот завод за социјално осигурување, 
Главниот задружен сојуз и на Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Директорот на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување по својот положај е член на 
Уцравниот одбор1. 

Членовите на Управниот одбор помеѓу себе из-
бираат претседател. Директорот на Републичкиот 
завод за социјално осигурување не може да биде 
избран за претседател на управниот одбор. 

Управниот одбор се избира на две години. 

Член 60 
Управниот одбор на фондот за здравствено 

реосигурување особено' ги врши овие работи: 
1. донесува претсметка за приходите и расхо-

дите на фондот и завршна сметка; 
2. одлучува за употребата на средствата од 

фондовите и вишоците на фондовите; 
3. донесува правила на фондот; 
4. ја одредува висината на премиите што се 

должни да ги уплатуваат фондовите за здравстве-
но осигурување на земјоделските производители; 

5. ги одредува износите над републичките про-
сеци спрема кои се утврдуваат случаите на надо-
месток; 

6. ги одредува износите на надоместоците што 
ќе ги остваруваат фондовите за здравствено оси-
гурување за поодделни случаи; 

7. врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 61 
Фондот за здравствено реосигурување има свои 

правила. 
Правилата ги донесува Управниот одбор на 

фондот, а ги потврдува Извршниот совет. 

VII. НАДЗОР 

Член 62| 
Во поглед на надзорот за определување на овој 

закон државните органи ги имаат истите права и 
должности како во поглед на надзорот на спрове-
дувањето на Законот за здравствено осигурување 
на работниците и службениците. 

VIII. ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 63 
Надлежниот завод за социјално осигурување 

води евиденција за осигурувањето на земјоделски-

те производители и членовите на, нивните семејства 
врз основа на пријавите на осигурениците. 

Се овластува Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет во согласност со Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија и Др-
жавниот секретаријат за работите на финансиите 
на Народна Република Македонија, да донесе по-
блиски прописи за начинот на водењето на еви-
денцијата^ 

Член 64 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на стопанството врз основа на евиден-
циите за земјоделското население, имотната и се-
мејната состојба на одделни земјоделски домаќин-
ства и даночни обврзници' дава потврди за прија-
вување и одјавување на земјоделските производи-
тели и членовите на нивните домаќинства до над-
лежниот ОКОЛИСКИ завод за социјално осигурување. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Во рок од еден месец од денот на влегувањето 

во сила на овој закон, околиските народни одбори 
ќе именуваат привремени управни одбори на фон-
довите за здравствено осигурување на земјоделски-
те производители. 

Во привремениот управен одбор влегуваат прет-
ставници на околискиот народен одбор, околискиот 
задружен сојуз и околискиот завод за социјално 
осигурување. 

Привремениот управен одбор ќе управува со 
фондот за здравствено осигурување на земјодел-
ските производители се до изборот на органи на 
управувањето на фондот. 

Член бб 
Во рок: од три месеца од денот на влегувањето 

во сила на овој закон ќе се изврши избор на управ-
ните одбори на околиските фондови за здравствено 
осигурување на земјоделските производители, а 
управен одбор! на фондот за здравствено реосигуру-
вање во рок од 4 месеци. 

Член 67 
Во рок од 3 месеца од влегувањето во сила на 

овој закон досегашните организации и фондови ос-
новани за плаќање на здравствените услуги за 
земјоделските производители ќе престанат со ра-
ботењето во поглед на видовите на здравствената 
заштита установена по одредбите на овој закон. 

Извршниот совет ќе пропише начин за ликви-
дирање на фондовите по претходниот став. 

Член 68 
Во рок од 2 месеца по влегувањето во сила на 

овој закон, општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на стопанството ќе му достави на 
надлежниот орган на социјално осигурување по-
датоци од катастарските регистри и други евиден-
ции за секој одделен земјоделски производител за-
течен како сопственик на земјоделски имот на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 69 
Се овластува Извршниот совет да може да до-

несува поблиски прописи за спроведување на овој 
закон. 
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Член 70 
Овој закон влегува во оила осмиот ден по об-

јавувањето во ^Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1960 година. 

И З . 

На основа член 37 став 1 од Законот за јавните 
патишта и точка в) од став 1 на член 3 од Основ-
ниот закон за прекршоците, во согласност со Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ, Секретаријатот за индустрија на Извршниот 
совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА СООБРАКАЈ СО ЗАПРЕЖНИ 
ВОЗИЛА И ВОДЕЊЕ И ТЕРАЊЕ НА ДОБИТОК 
НА ЈАВНИОТ ПАТ ОД I РЕД БР. 5 СКОПЈЕ — 

ТЕТОВО — ДЕБАР НА ДЕЛОТ ТЕТОВО — 
ГОСТИВАР 

1. Се забранува сообраќај на запрежни возила 
и водење и терање на секаков вид добиток на јав-
ниот пат од I ред бр. 5 Скопје —' Тетово/ — Дебар 
на делот Тетово — Гостивар1, од км. 4611+544 до 
км. 483+980. 

На релацијата Тетово — Гостивар сообра-
ќајот со запрежни возила, како и водење и тера-
њето на добитокот ќе се одвива по заобиколиш1« 
патишта од Ш и IV ред. 

2. Се забранува преминувањето со секаков вид 
запрежни возила и претерување и преведување на 
добиток преку јавниот пат од I ред бр. 5 на ре-
лацијата Тетово — Гостивар од км. 461+544 до км. 
483+980, освен на следните премини: 

— на км. 461+544 каде патот се одвојува за 
е. Брвеница, 

— Речица — Д. Седларце — Брвеница км. 
463+287 

—- Палчиште — полски пат на км. 463+950 
— Палчиште — Седлари км. 465+600 
— Палчиште — полски пат на км. 466+200 
— Камењани — Д. Седларци на км. 467+860 
— Седларце — полски пат на, км. 468+185 
— Седларце — Жеровјане — км. 469+900 
— Боговина — полски пат км. 470+577 
— Боговина — Жаров јане км. 470+898 
— Пирок — Радиовци км. 471 + 936 
—< Пирок — Ради овци км. 472+950 
— Пирок — Ради ов ци км. 473+750 
— крадец — Стење на км. 475+450 
— Неготин — Волковија км. 476+000 
— Добри Дол — Волковија км. 477+440 
— Врапчиште — Тумчевиште км. 478+200 
— Врапчиште — Тумчевиште км. 479+100 
— Врапчиште — Форино км. 480+290 
— Дебриште — полски пат км. 480+320 
— Дебриште — полски пат км. 482+356 
— Дебриште — Чајле км. 482+900 
— Чајле — Годивер км. 483+850 
3. Дирекцијата за патишта на НРМ ќе постави 

соодветни знаци за забрана на сообраќај со за-
прежни возила, водење и терање на добиток како 
и за дозволените премини преку патот. 

4. Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за 'прекршок лице кое на јавниот пат од I, ред број| 
5 на релацијата Тетово — Гостивар, (спротивно! 
на одредбите на оваа наредба: 

а) обавува сообраќај со запрежни возила, 
б) води или тера добиток или 
в) преминува со возила или претерува односно 

преведува добиток вон од дозволените премини со 
оваа наредба. 

Се овластуваат припадниците на Народната ми-
лиција и сообраќајните инспектори казните од прет 
ходниот став да ги наплатуваат од прекршителите 
на самото место. ј 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република (Македонија". 

Бр. 04-911/1 
18 април 1960 год. Секретар за индустрија на ИС, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

114. 
На основа член 37 став 1 од Законот за јавните 

патишта и точка в;) од став 1 на член 3 од Основ-
ниот закон за прекршоците, во согласност со Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ, Секретаријатот за индустрија на Извршниот 
совет издава ( 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА СООБРАЌАЈ СО ЗАПРЕЖНИ 
ВОЗИЛА И ВОДЕЊЕ И ТЕРАЊЕ НА ДОБИТОК 
НА ДЕЛОВИ ОД ЈАВНИОТ ПАТ ОД I РЕД БРОЈ 
4 Т. ВЕЛЕС — ДЕМИР КАПИЈА — ГЕВГЕЛИЈА 

1) Се забранува сообраќај на запрежни возила 
и водење и терање на секаков вид добиток на след-
ните делови од јавниот пат од I ред број 4 Т. Велес 
— Демир Капија — Гевгелија, и тоа: 

а; од км. 391+400 (мост на река Бабуна) до км. 
402+520 

б) од км. 407+860 (железничка чувара) до км. 
416+300 (мост на Црна Река); 

в) од км. 416+380 (десниот брег на Црна Река) 
до км. 446+000 (Демир Капија), 

На релациите означени под а), б) и в) сообра-
ќајот со запрежни возила, како и водење и тера-
њето на добитокот ќе се одбива по заобиколните 
патишта од Ш и IV ред. 

2) Се забранува преминувањето со секаков вид 
запрежни возила и претерување и преведување на 
добиток преку јавниот пат од I ред број 4 на рела-
циите означени под а), б) и в) во претходната точка, 
освен, на следните премини: 

— на км. 391+750 — пат за стопанство „Бабуна'4 

— на км. 394+875 — премин на заобиколен пат 
— на км. 396+528 — пат за е. Грнчиште 
— на км. 399+305 — пат ж.ст. Згрополци — 

села десно од патот. 
— на км. 400+098 — пат за е. Згрополци 
— на км. 401+350 — пат за стопанство 
— на км. 402+520 — укрстување со патот за 

колски сообраќај 
— на км. 403+750 — укрстување под е. Ви-

ничане 
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— на км. 404+650 — пат е. Виничане — кораб 
на р. „Вардар" , 

— на км. 406+ 650 — укрстување со пат за 
колски сообраќај 

— на км. 406+8&91 — е. Виничане — стопанство 
„Вардар" 

— на км. 407+800 — пат на е. Виничанче 
— на км. 409+580 — е. Водоврато КОЛСКИ пат 
— на км. 411+650 — пат е. Чичево — Градско-

жел. станица 
— на км. 412+100 — е. Градско — полски имоти 
— на км. 413+060 — Градско пат I ред Прилеп 
— на км. 413+602 — Старо Градско — полски 

имоти 
— на км. 4115+280 — Старо Градско — колски 

пат 
— на км. 415 + 280 — Старо Градско — Стоби 
— на км. 416+300 — пат за Стоби, десно од 

мостот 
— на км. 416+380 — пат е. Паликура — заоби-

колен пат 
— на км. 417+350 — е. Паликура — полски 

имоти < 
— на км. 418+250 — е. Корија, — полски имоти 
— на км. 420+180 — е. Корија — полски имоти 
— на км. 421+700 — стопанство „Црвени Бре-

гови" железничка станица Кукуречани 
— на км. 422+600 — стопанство) „Црвени Бре-

гови" — полски имоти 
— на км. 426+370 — е. Сопот — е. Криволак 
— на км. 427+215 — Неготино — е. Криволак 
— на км. 429+250 — е. Криволак — Неготино 
— на км. 430+600 — полски пат 
— на км. 432+025 — стопанство „Дуброво" Не-

готино 
— на км. 432 + 250 — полски пат 
— на км. 432+760 — Рудник за кумур — Же-

лезничка станица — Дуброво 
— на км. 438+970 — е. Прждево — полски имоти 
— на км. 440+300 — е. Прждево — полски имоти 
— на км. 445+490 — е. Корешница — кораб на 

р. Вардар 
3) Дирекцијата за патишта на НРМ ќе постави 

соодветни знаци за забрана на сообраќај со за-
прежни возила, водење и терање на добиток како 
и за дозволените премини преку патот. 

4) Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок лице кое на јавниот пат од I ред бр. 4 
а на деловите означени под а), 6} и в) од; точка 1 на 
оваа наредба, спротивно на оваа наредба: 

а) обавува сообраќај со запрежни возила, 
б) води или тера добиток или 
в) преминува со возила или претерува односно 

преведува добиток вон од дозволените премини со 
оваа наредба. 

Се овластуваат припадниците на Народната ми-
лиција и сообраќајните инспектори казните од прет-
ходниот став да ги наплатуваат од прекршителите 
на самото место. 

5) Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 04-950/1 
18 април: 1960 год. Секретар за индустрија на ИС, 

Скопје , Благој Попов, е. р. 

Огласен д м 
КОНКУРСИ 

Управниот одбор 
на Клиниката за Неуропсихијатриски болести на 

Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

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

1. двајца лекари 
2. пет медицински сестри 
3. еден здравствен техничар 
4. една болничарка 
5. еден книговодител 
6. еден »службеник во администрацијата. 

У с л о в и : 
Под 1. медицински факултет со завршен оп-

шти лекарски стаж, 
Под 2. средно медицинско училиште, смер за 

лекарски помошници, 
Под 3. средно медицинско училиште смер за 

здравствени техничари, 
Под 4. болничарка со завршена болничарска 

школа, 
Под 5. со завршен економски технику^, 
Под 6. непотполно средно образование. 
Пријавите се поднесуваат до Управата на 

Неуро психијатриската клиника — Скопје. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на сите работни места. (539) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
ОСИГУРИТЕ ЛЕН ЗАВОД 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ , 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работни 

места и тоа: 
ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ 
1. Електро-машински инженер, со 5 години 

практика и 
2. Градежен инженер, со 5 години практика. 

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — ФИЛИЈАЛА 
СКОПЈЕ 

1. Електро-машински инженер, со 5 години 
практика, 

2. Правник со завршен правни факултет; со 
5 години практика и положен адвокатски испит, 

3. Економист, со завршен економски факултет и 
4. Инженер-агроном, со 5 години практика. 
За кандидатите наведени под реден број од 1 

до 2 во овој конкурс за ДОЗ Дирекција за НРМ 
Скопје и за кандидатите наведени од 1 до 3 за Фи-
лијалата — Скопје, обезбеден е двособан стап во 
текот на 1960 година. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена по објаву-
вањето во „.Службен весник на НРМ" и „Нова Ма-
кедонија". 

Кандидатите кон молбите ќе треба да поднесат 
биографија, документација за движењето во служ-
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бата и документација предвидена по членот 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Молбите со приложена документација ќе се 
доставуваат до насловот на конкурсната комисија. 

На основа член 21 од Законот за јавните служ-
беници,, Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на општината Петровец — Скопска 
околија, на седницата од 14-1У-1960 година, рас-

/ / >; 
пиша 

К О Н К У Р С , ; 
за пополнување на следните работни места: 
1. Референт за комунални работи — — — 1 
Услови: Виша стручна спрема со над 4 години 

служба или средна стручна спрема со над 6 години 
служба и положен стручен испит, 

2. Шеф на рефератот за имотно-правни од-
носи! — — —1 — — — — — — — 1 

Услови: Виша стручна спрема со над 4 години 
служба или средна стручна опрема со над 6 години 
служба во управата и положен стручен испит. 

Молбите се примаат до пополнување на работ-
ните мемета. Кон молбата да се приложат докумен-
тите по член 31 од Законот за јавните службеници 

^ л ^ * математички факултет, ' 
Комисијата за службенички работи на Околискиот*^/ 1 т о ф е с о р п о ф и ж к а 

факултет, 

1 професор по француски јазик со завршен 
Филозофски факултет (соодветна група). 

1 професор по хемија со (завршен Соодветен 
I факултет, 

1 професор по математика со завршен Пиродо-
^атематички факултет. 

б) Учителска школа Охрид 
Директор на школата — професор со завршен 

Филозофски факултет и положен државен стручен 
испит со над 5 години практика, 

2 професори по Југословенска книжевност со 
завршен Филозофски факултет (соодветна група), 

1 професор по француски јазик со завршен 
Филозофски факултет (соодветна група), 

1 професор по историја со завршен Филозофски 
факултет (соодветна група), 

1 професор по географија со завршен При-
родо-математички факултет (соодветна група), 

1 професор по биологија (цриродознание) со за-
вршен Природо-математички факултет (соодветна 
група), 

1 професор по хемија со завршен соодветен 
факултет, и 

> 1 црофесор по математика со завршен Природо-

задружен сојуз — Штип 
распишува 

со завршен соодветен 

! К О Н К У Р С 
за прием на служба: 

Еден инж. агроном за работа во Сојузот. 
Услови: Завршен земјоделско-шумарски фа-

култет и најмалку 3 години практика во струката. 
Основна плата според Законот за јавните служ 

беници, а положајна според Одлуката на Управ-
ниот одбор на ОЗС —1 Штип. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Сојузот, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
курсот. 

КОН- / 

На основа член 2^4 — 245 од Законот за јав-
ните службеници и член 1*0 —15 од Правилникот 
за спроведување на конкуренте за пополнување на 
местата на наставниот и воспитниот персонал во 
училиштата и другите воспитни установи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/58 год.), а во смисла на 
одредбите на Одлуката на Советот за просвета на 
Народниот одбор на Охридска околија за распи-
шување на конкурс за пополнување на" слободните 
службенички места на наставен и воспитен персо-
нал во училиштата спрема кои Народниот одбор 
врши право на оснивач и одлуките на советите за 
просвета на народните одбори на општините, Одде-
лението за општествени служби на Народниот од-
рор на Охридска околија — Охрид објавува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните службенички места 
на наставниот и воспитниот персонал во училиштата 
од подрачјето на Народниот одбор на Охридска 

околија за учебната 1960/61 година 
I 1 

За училиштата спрема кои Народниот одбор на 
Охридска околија врши право на оснивач: 

а) Гимназија „Климент Охридски" — Охрид 

1 професор до наставник по музичко' воспита-
ние, завршено с^сдветна академија, или наставник 
со ВПШ, со над 2 години практика, 

1 професор до наставник по цртање и краено-
пис со завршена соодветна академија или наставник 
со ВПШ со над 3 години практика, 

1 професор до наставник со завршен ДИФ ф а -
култет или наставник со ВПИ! со положен држа-
вен стручен испит и над 5 години практика, 

1 професор по психологија со завршен Фило-
зофски факултет (соодветна група). 

в) Гимназија „Мирко Милевски" — Кичево 
1 професор по македонски јазик со завршен 

Филозофски факултет (соодветна група), 
1 професор по француски јазик со завршен Фи-

лозофски факултет (соодветна група), 
1 професор по математика со завршен Природо-

математички факултет, 
1 професор по хемија со завршен соодветен 

факултет, 
1 наставник до 'Стручен учител по општо-тех-

ничко 'образование со завршена ВПШ или учител 
со завршена Учителска школа, положен државен 
стручен испит и 5 години практика, 

2 професори по географија со завршен При-
родо-математички факултет (соодветна група), 

1 професор до наставник по физичко воспиту-
вање со завршен ФИФ факултет или наставник со 
ВПШ со положен државен испит, 

1 професор до наставник по музика со завршена 
соодветна академија или наставник со ВПШ со над 
2 години практика, 

1 (Професор до наставник по уметност со завр-
шена соодветна академија или наставник со ВПШ 
со над 2 години практика. 
г) Економско училиште „Мите Богоевски" — Охрид 

Директор на училиштето, професор со завршен 
Филозофски факултет, положен државен стручен 
испит и 5 години практика. 
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2 професори по книговодство со завршен Еко-
номски факултет и повеќе години практика, 

1 професор по политичка економија и стасти-
стика со завршен Економски факултет, 

1 професор по стопански систем и коресподен-
ција со завршен Економски факултет, 

1 професор по француски јазик со завршен 
филозофски факултет (соодветна група), 

2 професори по стопанска со финансиска ма-
тематика со завршен Економски факултет, 

1 наставник до стручен учител по стенографија 
со завршена Виша школа или учител со средна 
школа и положен испит по стенографија, 

1 професор по македонски јазик со завршен 
Филозофски факултет (соодветна група). 

II 
За училишта спрема кои народните одбори на 

општините вршат право на оснивач. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОХРИД 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште е. Пештани 
Управител на училиштето — наставник до стру-

чен учител со завршена ВПШ или учител со учи-
телска школа, положен државен стручен испит со 
над 5 години практика во просветна струка, 
б) Осумгодишно училиште „Глигор Прличев" Охрид 

1 професор до наставник по математика со за-
вршен Природ ©-математички факултет или настав-
ник со завршена ВПШ, положен државен 'Стручен 
испит и над 4 години практика, 

1 професор до наставник по француски јазик 
со завршен Филозофски факултет (соодветна гру-
па) или наставник со ВПШ со положен стручен 
испит. 

в) Осумгодишно училиште „Братство единство" 
Охрид 

1 професор до наставник по македонски јазик 
со завршен Филозофски факултет (соодветна гру-
па) или наставник со ВПШ и положен државен 
стручен испит, 

1 професор до наставник по биологија со за-
вршен Природо-математички факултет (соодветна 
група) или наставник со ВИШ и положен државен 
стручен испит, 

1 [професор до наставник по француски јазик 
со завршен Филозофски факултет (соодветна гру-
па) или наставник со ВШИ и положен државен 
стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КИЧЕВО 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште „Карпуш" — Кичево 
Управител на училиштето професор до настав-

ник со завршен филозофски факултет или настав-
ник со ВШТТ и положен државен стручен испит 
со над 5 години практика, 

1 наставник по историја со завршена ВПШ. 
положен државен стручен испит и 5 години прак-
тика, 

1 наставник по математика со завршена ВПШ, 
положен државен стручен испит и 5 години прак-
тика, 

1 наставник по физика со завршена ВПШ, по-
ложен државен стручен испит и 5 години практика, 

1 наставник по биологија со завршена ВШИ, 
положен државен стручен испит и 5 години прак-
тика. 
б) Осумгодишно училиште „Сандре Штерјовски" 

Кичево 
1 наставник по македонски јазик со завршена 

ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години 
практика, 

1 наставник по француски јазик со завршена 
ВПШ и 3 години практика, 

1 наставник по историја и географија со ВПШ, 
положен државен стручен испит и над 3 години 
практика, 

1 наставник до стручен учител за цртање со 
завршена ВПШ или стручен учител со средна умет 
пичка школа со положен државен стручен неолит, 

в) Осумгодишно училиште е. Извор 
Управител на училиштето, наставник до учител 

со ВПШ или учител со учителска школа, положен 
државен стручен испит и 3 до 5 години црактика, 

1 наставник до учител по физика и математика 
со ВПШ или учител со Учителска школа, положен 
државен стручен испит и 3 години практика, 

1 наставник до учител по биологија со завр-
шена ВПШ или учител со Учителска школа, по-
ложен државен стручен испит и 3—5 год. практика, 

1 наставник до учител по историја и геогра-
фија со ВПШ или учител со Учителска школа по-
ложен државен стручен испит и 3—5 год. практика, 

1 наставник до учител по француски јазик со 
ВПШ или учител со Учителска школа, положен 
државен стручен испит и 3—5 години практика. 

г) Осумгодишно училиште е. Белица 
1 наставник до учител по биологија со ВШИ 

или учител со Учителска школа, положен државен 
испит и над 2 години практика, 

1 наставник до учител по историја и геогра-
фија со ВПШ или учител со Учителска школа и 
положен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по математика со ВПШ 
или учител со Учителска школа и положен држа-
вен стручен испит. 

д) Осумгодишно училиште е. Подвис 
Директор на училиштето, наставник до учител 

со ВПШ или учител со Учителска школа, положен 
државен стручен испит и 5 години практика, 

1 наставник до учител по македонски и српски 
јазик со ВШИ или учител со Учителска школа и 
положен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по историја и геогра-
фија со ВПШ или учител со учителска школа и 
положен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по физика и математика 
со ВПШ или учител со учителска школа и положен 
државен стручен испит. 

е) Осумгодишно училиште е. Цер 
Управител на училиштето наставник до учител 

со ВПШ или учител со Учителска школа, потемен 
државен стручен испит и 5 години практика, 

ж) Осумгодишно училиште е. Орланци 
1 наставник до учител по математика и физика 

со ВПШ или учител со Учителска школа и поло-
жен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по француски јазик со 
ВПИ! или учител со Учителска школа, положен 
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државен -стручен испит и повеќе години прак-
тика, 

1 наставник до учител по историја и геогра-
фија со ВПШ или учител со Учителска школа и 
положен државен стручен испит. 

з) Шумарско училиште со практична обука 
„Крупним" — Кичево 

Директор на училиштето професор до настав-
ник со завршен Земјоделско-шумарски факултет 
или наставник со завршено Вишо училиште, по-
ложен државен стручен испит и 4 години практика, 

1 професор — наставник до учител по еден од 
предметите во училиштето со завршен Земјодел-
ско-шумарски факултет или Виша школа, односно 
стручен учител со завршено Средно шумарско учи-
лиште со положен државен стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СТРУГА 
I за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште ,,Браќа Миладинови" 
— Струга 

— паралелки по македонски јазик 
2 професори по биологија со завршено При-

родо-математички факултет (соодветна група), 
3 професори до наставници по математика со 

завршен Природо-математички факултет или на-
ставници со ВПШ и положен државен стручен 
испит, 

1 професор до наставник или стручен учител 
по цртање со завршена соодветна академија, ВППЈ 
или учител со завршено средно уметничко учили-
ште со положен државен стручен испит и повеќе 
години практика. 

— Паралелка на шиптарски јазик 
1 професор до наставник по биологија со за-

вршен Природо-математички факултет (соодветна 
група) или ВИШ со положен државен стручен 
испит. 

б) Осумгодишно училиште е. Требеништа 
1 наставник по македонски јазик со завршена 

ВПШ, 
1 наставник но физика и биологија со ВПШ. 

в) Градежно училиште со практична настава 
— Струга 

1 професор до наставник по математика со за-
вршен Природо-математички факултет или настав-
ник со ВШИ со положен државен стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ДЕБАР 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште — Дебар 
1 професор до наставник по македонски јазик, 

физика и математика со завршен Филозофски фа-
култет или наставник со ВПШ и положен државен 
стручен испит. 

б) Осумгодишно училиште е. Гари 
1 наставник до учител по математика со завр-

шено ВИШ или учител со Учителска школа и по-
ложен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по мајчин јазик со ВПШ 
или учител со Учителска школа, со положен др-
жавен стручен испит. 

в) Осумгодишно училиште е. Д. Мелничани 
— настава на македонски јазик 
1 наставник до учител по македонски и српско 

хрватски јазик со завршена ВПШ или учител со 
Учителска школа и повеќе години на практика, 

1 наставник до учител по математика и физи-
ка со ВПШ или учител со Учителска школа и по-
веќе години на практика, 

1 наставник до учител по историја, географија 
и општество' со завршена ВИШ или учител со Учи-
телска школа и повеќе години на практика. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РЕСЕН 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште е. Љубојно 
1 наставник за математика и физика со ВИШ 

и повеќе години на практика, 
1 наставник до учител по историја и геогра-

фија со ВПШ или учител со Учителска школа, со 
положен државен стручен испит и повеќе години 
на практика, 

1 наставник до учител по биологија со ВПШ 
или учител со Учителска школа и положен држа-
вен стручен испит и повеќе години на практика. 

б) Осумгодишно училиште е. Крани 
1 наставник до учител за македонски јазик: со 

ВПШ или учител со Учителска школа и положен 
државен стручен испит, 

1 наставник до учител по математика и физи-
ка со ВПШ или учител со Учителска школа со 
повеќе години на практика, 

1 наставник до учител по историја и геогра-
фија со ВПШ или учител со Учителска школа и 
положен државен стручен испит. 

— За паралелките со шиптарски наставен јазик 
1 наставник по историја и географија со ВПШ, 
1 наставник по биологија со ВПШ. 
в) Осумгодишно училиште е. Царев Двор 

— За паралелките со македонски наставен јазик 
1 наставник до учител по историја со ВПШ или 

учител со Учителска школа и три години пракса 
по предметот, 

1 наставник до учител по математика и физи-
ка со ВПШ или учител со Учителска школа по-
ложен стручен испит и над 3 години практика, 

г) Осумгодишно училиште „Мите Богоевски" 
— Ресен 

1 .професор до наставник по математика и фи-
зика со завршен Цриродо-матем атички факултет 
(соодветна група) или наставник со ВПШ и повеќе 
години на практика, 

1 професор до наставник по историја со завр-
шен Филозофски факултет или наставник со ВШИ 
и повеќе години на практика, 

1 наставник до стручен учител по музичко вос-
питание со ВПШ или стручен учител со завршено 
средно музичко училиште и повеќе години на прак 
тика. 
д) Осумгодишно училиште „Гоце Делчев" — Ресен 

— Паралелка со македонски наставен јазик 
1 професор до наставник по географија со за-

вршен Природо-математички факултет (соодветна 
група) или наставник со ВПШ со повеќе години на 
практика, 

1 професор до наставник по историја со завр-
шен Филозофски факултет (соодветна група) или 
наставник со ВПШ и повеќе години на практика, 

1 наставник до стручен учител по музичко 
воспитание со завршена виша школа или стручен 
учител со завршено средно музичко училиште и 
повеќе години на практика. 
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е) Мешовито училиште за ученици во стопанството 
„Наум Божиновски" — Ресен 

Директор ва училиштето наставник со ВПШ 
и положен државен стручен испит со над 5 години 
практика, 

ж) Училиште за квалификувани работници 
— овоштари со практична обука — Ресен 

1 професор — наставник или стручен учител 
по еден од предметите во училиштето со завршен 
Земјоделско шумарски факултет или Виша школа, 
односно стручен учител со завршена Средна зем-
јоделска школа со положен државен стручен испит 
и ка 5 години практика. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КОСЕЛ 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште е. Косел 
1 наставник по македонски јазик со завршено 

ВПШ и повеќе години на практика, 
1 наставник по математика со ВПШ и повеќе 

години на практика, 
1 наставник по историја со ВПШ и повеќе го-

дини на практика, 
1 наставник по предметот српско-хрватски ја-

зик со ВПШ и повеќе години на практика, 
1 наставник по физика и хемија со ВИШ и 

повеќе години на практика. 
б) Осумгодишно училиште е. Свиништа 

1 наставник до учител по математика и фи-
зика со ВПШ или учител со Учителска школа и 
положен државен стручен испит, 

1 наставник до учител по предметот природо 
и општество со ВШИ или учител со Учителска 
школа, положен државен стручен испит и повеќе 
години на служба, 

1 наставник до учител за предметите: физич-
ко', музичко и ликовно воспитание со ВПШ или 
учител со учителска школа положен државен етру 
чен испит и повеќе години на практика. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА БЕЛЧИШТА 
за училиштата: 

а) Осумгодишно училиште е. Велмеј 
1 наставник до учител по математика со В ПТИ 

или учител со Учителска школа положен државен 
стручен испит и повеќе години на практика, 

1 наставник до учител по историја со ВИШ 
или учител со Учителска школа, положен државен 
стручен испит и повеќе години на практика, 

1 наставник до учител по биологија со ВПШ 
или учител со Учителска школа, положен државен 
стручен испит и повеќе години на практика, 

1 наставник до стручен учител по предметот 
музичко воспитание со ВПШ или стручен учител 
со завршено средно музичко училиште и положен 
државен стручен испит. 

б) Осумгодишно училиште е. Слатино 
1 наставник до учител за математика со ВПШ 

или учител со Учителска школа, положен држа-
вен стручен испит и повеќе години на практика, 

1 наставник до учител по предметот српски ја-
зик со ВШИ или учител со Учителска школа и по-
ложен државен стручен испит. 

в) Осумгодишно училиште е. Врбјани 
1 наставник до учител по француски јазик со 

ВШИ или учител со завршена учителска школа, 

бр. 15 — Стр. 215 

положен државен стручен испит и повеќе години 
на практика по односниот јазик. 

г) Осумгодишно училиште е. Белчиигга 
1 наставник до учител по француски јазик со 

ВПШ или учител со Учителска школа, положен 
државен стручен испит со повеќе години на прак-
тика по соодветниот предмет. 

ОПШТА НАПОМЕНА 
За наставниците, односно учителите кои кон-

курираат во осумгодишното училиште во е. Ови-
ништа, Народен одбор на општината Косел им се 
дава посебен додаток во износ од 2.000 динари со-
гласно Одлуката на Народниот одбор. 

Пријавите за конкурсот со потребните пода-
тоци и други докази, согласно чл. 17 од Правил-
никот за спроведување на конкуренте за пополну-
вање на местата на наставниот и воспитниот пер-
сонал во училиштата и другите воспитни установи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/58 година), кан-
дидатите се должни да ги достават непосредно до 
училишниот одбор на соодветното училиште за кое 
е распишан конкурс. 

Покрај пријавите треба да се достави и биогра-
фија, како и доказ за досегашната општествена 
активност. 

Рок за пријавување на конкурсот е до 31 мај 
1960 година. Пријавите поднесени по оваа дата не 
се земаат во предвид. 

На основа член 15 од Правилникот за спрове-
дување на конкуренте за пополнување на местата 
на наставниот и воспитниот персонал во учили-
штата и другите воспитни установи, Советот 'за 
просвета на Народниот одбор на Кумановска око-
лија \ 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во учили-
штата и другите установи за воспитуваше и обра-

зование на подрачјето на Кумановска околија 
1. ГИМНАЗИЈА „ГОДЕ ДЕЛЧЕВ" — КУМАНОВО 

Со завршен филозофски факултет: 
— професор по историја 1 
— професор по математика 1 
— професор по филозофија и педагогија 1 
— наставник по шиптарски јазик (албанолога 1 

2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ" 
— КУМАНОВО 

Со завршен филозофски и економски факултет: 
— професор по македонски јазик 2 
— професор по француски јазик 2 
— професор по книговодство 1 
— професор по општа математика 1 
— професор1 по стопанска математика 2 
— професор по право' и систем 1 
— професор по статистика и коресподенција 1 
— професор по стенографија и дактилографија 1 
3. ШКОЛА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕ-

ЛИЕТО „КИРО БУРНАЗ" — КУМАНОВО 
— наставник со ВПШ . 1 
— професор или наставник, раководител 

на Интернатот 1 
— професор по ратарство, агроном 1 
— професор по лозарство, агроном 1 
— професор по сточарство, агроном 1 

еЈГУЖбЕЅ БЕСНИЌ НА ПРМ 
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Филозофски факултет: 
— професор по македонски јазик 1 
4. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

I. Основно училиште „Браќа Миладинови" 
— наставник за македонски и српскохрватски 

јазик 
— наставник за српскохрватски јазик 
— наставници за француски јазик 

II. Основно училиште „Крсте Мисирков" 
— наставник по македонски и српски јазик 
— наставник по географија 

III. Основно училиште „Кочо Рацин" 
— наставник по историја 

, IV. Основно училиште „Христијан Карпош" 
—> наставник по српски и македонски јазик 
— наставник по историја 
— наставник по географија 
— наставник по француски јазик 

V. Основно училиште „Вук Хараџиќ" 
— наставник по српски јазик 
— наставник по* француски јазик 
— наставник по француски и српски јазик 
— наставник по македонски јазик 

VI. Основно училиште „Бајрам Шабани" 
— наставник за шиптарски јазик 
— наставник по математика 
— наставник по историја и географија 

VII. Основно училиште „Кирил и Методи" 
— Романовце 

— управител 
— наставник по математика и физика 
— наставник по биологија и хемија 
— наставник по историја и географија 

VIII. Основно училиште с. Младо Напричане 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по француски јазик 
—• наставник по* математика 
— наставник по биологија и запознавање 

со природата 
— наставник по физика и хемија 
—> наставник по историја и географија 
IX. Основно училиште за образование на возрасни 

— Куманово 
— наставник по хемија и физика 
— наставник по биологија 
— наставник по историја и географија 

X. Училиште за ученици во стопанство 
„Перо Наќев" — Куманово 

— наставник по физика и хемија 
— наставник по предметите од метална струка 

(машински елементи, машинска енциклопе-
дија, механичка технологија) маил. отсек 

УСЛОВИ: За наставниците во Куманово за-
вршена ВПШ или филозофски факултет, а за 
села ВПШ. 
5. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРАТОВО 

I. Основно училиште „Кочо Рацин" 
Со завршен филозофски или ВПШ: 

— професор или наставник по српски јазик 1 
— професор или наставник по физика 1 
—> професор или наставник по географија 1 
— професор или наставник по математика 1 

II. Основно училиште с. Крилатица 
— наставник по македонски, српски иј фран-

цуски јазик 1 

— наставник по математика, физика и хемија 1 
— наставник по запознавање на природата и 

општеството 1 
— наставник по ФИС, ликовно воспитување, 

музичко воспитување 1 
III. Основно училиште с. Сакулица 

— наставник по македонски, српски и фран-
цуски јазик 1 

— наставник по математика, физика и хемија 1 
— наставник за запознавање природата и 

општеството' ^ 1 
— наставник по ФИС, ликовно воспитување 

и музика 1 
— управител на основното училиште 1 

УСЛОВИ: за наставници завршено ВПШ. 

6. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРИВА 
ПАЛАНКА 

I. Основно училиште „Јоаким Крчоски" 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставници по француски јазик 2 
— наставник по- запознавање со природата I 
— наставник по физика 1 
— наставници по математика 2 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по српскохрватски јазик 1 
— наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по општотехеичко образование 1 

Услови: завршена ВПШ. 
II. Основно училиште е. Жидиловз 

— наставник по математика и физика 1 
— наставник по> природни науки 1 
— наставник по руски јазик 1 
— наставник по музичко воспитување 1 

Услови: завршена ВПШ. 

7. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КЛЕЧЕВЦЕ 
I. Основно училиште е. Клечевце 

— наставник по математика 1 
— наставник по физика 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по музичко и ликовно1 воспитување I 
— директор на училиштето' 1 

Услови: завршена ВПШ а за директор 5 год. 
практика. 

II. Основно училиште е. Страцин 
— наставник по физика и математика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— директор на училиштето 1 

Услови: завршена ВПШ. 

8. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО 
I. Основно училиште е. Липково 

со шиптарски наставен јазик 
.— наставник по математика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по француски јазик 1 

II. Основно училиште е. Матејче 
со шиптарски наставен јазик 

— наставник по шиптарски јазик 1 
— наставник по* историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по математика и физика 1 
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Наставници: со српски наставен јазик: 
— наставник по српски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 

III. Основна училиште е. Слупчане 
со шиптарски наставен јазик 

— наставник по шиптарски јазик 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по физичко воспитување 1 

Услови: завршена ВПШ. 
9. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОРАШАЦ 

I. Основно училиште е. Орашец 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по природни науки 
— наставник по музичко воспитување 
— наставник по историја и географија 
—• наставник по српски јазик 

II. Основно училиште е. Пчиња 
— наставник по француски јазик 
— наставник по природни науки 
— наставник по музичко воспитување 
— наставник по македонски и српски јазик 

Услови:, завршена ВПШ. 
10. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

I. Основно училиште е. Ранковце 
— наставник по француски јазик 
— наставник по биологија 
— наставник по математика и физика 
— наставник по физичко! воспитување 

II. Основно училиште во е. Псача 
— наставник по биологија 
— наставник по историја и: географија 
— наставник по македонски и српски Јазик 
— наставник по- француски јазик 

Услови: завршена ВПШ. 
11. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СТАРО 

НАГОРИЧАНЕ 
I. Основно училиште во Ст. Нагоричане 

со српски наставен јазик 
— наставник по српскохрватски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
—• наставник по биологија и хемија 1 
—' наставник по математика и физика I 
— наставник по музичко и ликовно воспитување 1 
— наставник по француски и македонски јазик 1 
— наставник по физичко и општотехиичко 

воспитување 1 
НГОсновно училиште е. Драгоманце 

со македонски наставен јазик 
— директор 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по музичко и ликовно воспитување 1 
— наставник по француски и српски јазик 1 
— наставник по физичко и општотехничко 

воспитување 1 

III. Основно училиште е. Бај ловце (шестогодишно 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по математика и физика 
— наставник по историја и географија 
— наставник по француски јазик 

Услови: .завршена ВИШ. 

12. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
ТАБАНОВЦЕ 

I. Основно училиште Табановце 
Со српски наставен јазик: 

— директор 
— наставник по 'српски јазик 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по физичко воспитување 
— наставник по историја и географија 
— наставник по математика и физика! 
— наставник по општотехничко образование 

II. Основно шестогодишно училиште е. Лојане 
Со шиптарски наставен јазик: 

— наставник за шиптарски, македонски и фран-
цуски, јазик 1 

— наставник по историја и географија 1 
— наставник по математика и1 физика 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
III. Основно шестогодишно училиште е. Четирце 

Со српски наставен јазик 
— наставник по француски и македонски јазик 1 

IV. Основно петогодишно училиште е. Ваксинце 
Со шиптарски наставен јазик 

— наставник за V одделение 1 
Услови: завршена ВПШ. 

ЗАБЕЛЕШКА: ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДА-
ТИТЕ 

Кандидатите што сакаат да конкурираат за 
професорски и наставнички упразнети места треба 
да поднесат пријава со потребни податоци и докази 
до училишниот одбор на школата за која конку-
рираат. 

Во пријавата треба да се наведат податоци за 
пр ос лу жено време, оценување, движење во служ-
бата, конкурирање за други школи и дали е из-
вестен органот за назначување за неговото конку-
рирање. Краен рок за поднесување пријави е 31 мај 
1960 година. 

Пријавите поднесени по таа дата нема да бидат 
земени; во предвид. 

Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Уредбата за ра-
ботните односи на уметничкиот персонал, Советот 
при Народниот театар во Битола за сезоната 1960/61 
година Ј. 

распишува 

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

1) режисер на драма 
2) сценограф 
3) сликар — изведувач 
4) артисти-ки на драма 
Поблиски информации преку управата на На-

родниот театар — Битола. I 
Рок за поднесување на молбите со опис На до-

сегашната работа до 1 јуни 1960 година. (565) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ФНРЈ — ЦЕНТРАЛА ЗА 

НР МАКЕДОНИЈА 
распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на службеници во Народната банка 

за НРМ и тоа: ) 
Централа за НРМ 

1. Двајца кредитни референти за работи во 
Дирекцијата за кредитирање на стопанството'; 

2. Двајца кредитни референти за работи во 
Службата за општи работи по кредити; 

3. Двајца правни референти од кои: еден за 
работи во Дирекцијата за правни работи и еден во 
Службата за општи и правни работи на финансис-
ката инспекција; 

4. Тројца службеници и тоа по еден во Дирек-
цијата за финансиско работење на стопанските 
организации, Дирекцијата за општествени фондови 
и Дирекцијата за буџетски органи и установи; 

5. Двајца службеници за организационата ди-
рекција и тоа: еден за Службата општа организа-
ција и еден за Службата унапредување на рабо-
тата во Банката; 

6. Еден службеник за Дирекцијата сметковод-
ство за вршење инструктажа по обработката на 
документите; 

7. Еден аналитичар за Дирекцијата анализи; и 
8. Еден раководител и еди планејр за Механо-

графската служба на Банката. 
Филијала Скопје 

9. Шеф на Службата анализи. 
10. Шеф на Службата за статистика. 
1/1. Кредитен референт. 

Филијала Битола 
12. Шеф на Службата за анализи и стати-

стика. 
Филијала Титов Велес 

13. Шеф на Службата секретаријат. 
Филијала Штип 

14. Шеф на! 'Кредитната служба. 
15. Шеф на Службата за анализи. 
16. Аналитичар. 
17. Правен референт. 

Филијала Ресен 
18. Кредитен референт во Службата за кре-

дитирање на стопанството. 
Филијала Тетово 

19. Правен референт. 
Филијала Куманово 

20. Шеф на Службата за анализи. 
211. Аналитичар. 
22. Правен референт и 
23. Тројца кредитни референти. 
Услови: кандидатите под ред. бр. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 14, 16, 18, 20 и 21 треба да имаат за-
вршен економски факултет и над 3 години практи-
ка во финансова или банкарска струка, кандида-
тите под ред. бр. 3, 17, 19 и 22 завршен правен фа-
култет и над 3 години практика на правни работи, 
Додека кандидатите под реден бр. 6, 13 и 15 треба 
да имаат виша стручна спрема и над 5 години 

§ мај 1 Ш 

практика, кандидатот ред, бр. 6 во банкарска стру-
ка, а кандидатите ред. бр. 13 и 15 во упр ав поправна -
та струка. Кандидатите под ред. бр. 23 треба да 
имаат висока или виша стручна спрема со над 5 
години практика во фина не ова или банкарска 
струка. 

Кандидатите треба да имаат положен стручен 
испит за звањето кое го имаат, а оние кандидати 
кои ќе бидат примени од стопанските, општестве-
ните и другите организации, ќе бидат задолжени да 
го положат тој испит во законскиот рок. 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати 
кои ги исполнуваат условите по член 31 од Зако-
нот за јавните службеници. Платата по Законот за 
јавните службеници, а положајната спрема реше-
нието за положај ните плати на службениците од 
Народната банка на ФНРЈ. 

Молбите со биографија и детален опис на ра-
ботите на кои работел кандидатот и препис од сви-
детелството, односно дипломата, да се достават до 
филијалата на Народната банка за која кандида-
тот конкурира или директно до Централата на На-
родната банка за НРМ. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. Во 
(Случај да не се јават доволен број кандидати ис-
тиот ќе остане створен до пополнувањето. (485) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одфор на општината Идадија — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Директор1 на Младинско-детски театар' — 

Скопје. 
услови: ; 

Кандидатот да има завршено академија за по-
зоришна уметност и пет години практика во стру-
ката или средна театарска школа со осум години 
практика во »струката. / 

Молбите со нужните документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници да се доставуваат 
до Комисијата за службенички работи при Народ-
ниот одбор на општината Ид ади ја — Скопје, во 
срок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. (570) 

СОДРЖИНА 
112. Указ за прогласување на Законот за 

здравственото осигурување на земјодел-
ските производители — — — —• — 303 
Закон за здравственото осигурување на 
земјоделските производители — — — 303 

113. Наредба за забрана на сообраќај со за-
прежни возила и водење и терање на до-
биток на јавниот пат од I ред бр. 5 Скопје 
— Тетово — Дебар на делот Тетово — Го-
стивар —• — — — — — — — — 310 

114. Наредба за забрана на сообраќај со за-
прежни возила и водење и терање на до-
биток на делови од јавниот пат од I ред 
број 4 Титов Велес — Демир Капија — 
Гевгелија — — — — — — — — 310 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро | сметка бр. 802-11/1-69Ѕ 

при Народна банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" П (3203) — Скопје 


