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103. 
На основа членот 2 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" -бр. 51/53), Извршниот совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ 

НА ТРУДОТ 

Член 1 
Заводот за продуктивност на трудот, основан 

со Решението за основање на Завод за продуктив-
ност на трудот („Службен весник на НРМ" бр. 
30/56), продолжува со работата како самостојна 
установа под име: Републички завод за продуктив-
ност на трудот (во натамошниот текст: Завод). 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Задачата на Заводот е да го проучува влија-

нието на општествените,. економските, организаци-
оните и техничките фактори на производството 
врз продуктивноста на трудот, економичноста и 
рентабилноста на работењето на работните орга-
низации и врз развојот на социјалистичките одно-
си во работните колективи. 

Член 3 
Во остварувањето на својата задача Заводот 

ги врши особено овие работи: 
1) ги проучува и анализира општествено-еко-

номеките односи во работните организации; 
2) ги проучува основите и мерилата за распо-

делбата на чистиот приход на средства за лични 
доходи и фондови и за расподелба на средствата 
на лични доходи на работниците, нивното влија-
ние врз остварувањето на принципот на расподел-
бата според трудот, врз развојот на односите меѓу 
членовите на работниот колектив, врз зголемува-
њето на продуктивноста на трудот, како и врз рас-
пределбата на доходот помеѓу општествената за-
едница и работната организација; 

3) ја проучува организацијата на работните ор-
ганизации, нивните сектори и служби и методите 
на раководењето како и нивното дејство врз уна-
предувањето на процесот на производството, рабо-
тењето, продуктивноста на трудот и работничкото 
самоуправување и им дава стручна помош; 

4) изработува и ги унапредува методите за ме-
рење на продуктивноста на трудот, како и на еко-
номичноста и рентабилноста на работењето на ра-
ботните организации и го анализира движењето 
на продуктивноста на трудот; 

5) го проучува трудот, го мери времето, изгот-
вува и развива методи за нормирање и рациона-
лизација на трудот; 

6) изработува методи за самостојно плани-
рање во работните организации, подготовка на 
производството, како и за контрола на произво-
дите, користејќи ги научните методи; 

7) ја проучува организацијата на технолош-
ките процеси на производството, а особено во по-
глед искористувањето на капацитетите, специја-
лизацијата, стандардизацијата, кооперацијата и 
автоматизацијата, како и внатрешниот транспорт; 

8) анализира и врши аналитичка процена за 
вредноста на работата на работните места, врши 
оцена на личноста за работното место од аспект 
на психофизички и други фактори од работењето; 

9) дава стручна помош во организацијата на 
кадровските служби и центрите за стручно обра-
зование на работниците во работните организации, 
анализирајќи ја структурата и профилите на кад-
рите во работните организации во зависност од 
движењата и промените што настануваат од аспект 
на продуктивноста и економичноста на трудот; 

10) оспособува раководен и други кадри за ра-
бота во работните организации; 

11) ја проучува и анализира ефикасноста на% 

заштитните средства при работата од гледиштето 
на обезбедување пораст на продуктивноста на 
трудот и економичност на работењето; 

12) соработува со соодветните установи и за-
води во земјата со цел за размена на стечените 
искуства и за развивање и унапредување на тех-
ничката помош. 

Заводот врши и други работи од областа на 
продуктивноста на трудот што ќе му ги довери 
Извршниот совет. 

Член 4 
Заводот има својство на правно лице. 

Член 5 
Органи на управување на Заводот се: совет, 

управен одбор и директор. 

Член 6 
Советот на Заводот донесува статут на Заво-

дот, ги утврдува плановите и програмите за ра-
бота на Заводот, го утврдува финансискиот план 
на Заводот, дава согласност на завршната сметка 
на Заводот, ја претресува работата на Заводот и 
дава согласност за одделни правилници на Заво-
дот. 

Член 7 
естетот на Заводот може да има од 17 до 21 

член. 
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Извршниот совет именува членови на Советот 
од редот на претставниците на Републичката сто-
панска комора, Сојузот на Синдикатите за Маке-
донија и заинтересираните работни организации, 
како и од редот на јавните, научните и стручните 
работници. 

Работниот колектив на Заводот избира од ре-
дот на своите членови најмногу три члена на Со-
ветот. 

Советот од редот на своите членови избира 
претседател на Советот.. 

Директорот на Заводот по својот положај е 
член на Советот. 

Член 8 
Мандатот на членовите на Советот трае две 

години. 
Член 9 

Управниот одбор изработува предлог на Статут 
на Заводот; во согласност со Советот донесува пра-
вилници за личните доходи и за работните односи 
составува предлог на план и програма за работа; 
составува предлог на финансиски план и завршна 
сметка; ја утврдува висината на надоместокот за 
услугите на Заводот; поставува раководни лица и 
трудбеници на Заводот и решава за приговорите 
против актите за работните односи што ги доне-
сува директорот. 

Член 10 
Управниот одбор има 7 членови, кои работниот 

колектив ги избира од редот на своите членови. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор 

трае една година. 
Директорот на Заводот по својот положај е 

член на Управниот одбор. 
Член 11 

Советот и Управниот одбор своите одлуки ги 
донесуваат на седници со мнозинство гласови на 
присутните членови. 

Советот односно Управниот одбор, може пол-
новажно да решава ако е присутно мнозинството 
од нивните членови. 

Член 12 
Директорот непосредно раководи со работата 

на Заводот и ја организира неговата работа. 
Директорот ги спроведува заклучоците на Со-

ветот и на Управниот одбор во согласност со по-
стојните прописи и Статутот на Заводот. 

Извршниот совет по предлог на Советот на 
Заводот именува директор на основа на конкурс. 

Член 13 
Заводот има свој Статут. 
Статутот на Заводот особено содржи одредби 

за организацијата и работата на Заводот, за пра-
вата и должностите на органите на управувањето 
и за финансирањето, финансиското работење и 
фондовите на Заводот. 

Член 14 
Заводот остварува приходи од надоместоци за 

услугите што ги врши во рамките на својата деј-
ност. 

Член 15 
Заводот не пресметува и не плаќа интерес на 

деловниот фонд и придонес од доходот. 

Член 16 
Надзор над законитоста на работата на Заво-

дот врши Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Решението за основање на 
Завод за продуктивност на трудот „Службен вес-
ник на НРМ" бр. 30/56). 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-744/1 
23 март 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р 

104. 
На основа глава X оддел 1 точка 4 и 10 од 

Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, во 
врска со Одлуката за определување носител на 
кредитот даден на HP Македонија од Општиот ин-
вестиционен фонд за унапредување стопанскиот 
развиток на недоволно развиените подрачја и точ-
ка 2 од Одлуката за расподелба на средствата од 
кредитот од Општиот инвестиционен фонд наме-
нети за унапредување развитокот на недоволно 
развиените подрачја, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАР-
СТВО ОД СРЕДСТВАТА НА КРЕДИТОТ ДАДЕН 
НА HP МАКЕДОНИЈА ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ СТОПАН-

СКИОТ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

I 
Кредитите за индустрија и рударство од сред-

ствата дадени на HP Македонија од Општиот ин-
вестиционен фонд наменети за унапредување сто-
панскиот развиток на недоволно развиените под-
рачја ќе се даваат за намените, под условите и на 
начинот определен со оваа одлука. 

II 
Кредитите од претходната точка ќе де даваат: 

за кредитирање изградбата на започнатите објекти 
за давање кредити за реконструкции, проширу-
вања и за нови објекти; за учество во средствата 
од Општиот инвестиционен фонд како и за студии 
и истражувања во рударството. 

П1 
Средствата наменети за студии и истраги, Сто-

панската банка на HP Македонија ќе ги даде во 
вид на кредит на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи, со рок на враќање од 30 години и 
интересна норма од 1%. 
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IV 
Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 

HP Македонија по пат на конкурс кој го распи-
шува Банката во согласност со Одборот за општи 
стопански работи на Извршниот совет. 

V 
Кредитите ќе се даваат под услов инвестито-

рите од свои средства или средства добиени од 
други извори да обезбедат учество од најмалку 
30% од вкупниот износ на трошоците на инвести-
цијата. 

VI 
Кредитите ќе се одобруваат со рок за враќање 

кој не може да биде подолг 
— за нови објекти 20 год. 
— за реконструкција и проширување 15 год. 
Најниската интересна норма која треба да се 

понуди при поднесувањето на барањето е инте-
ресната норма која кредитобарателот ја плаќа на 
својот деловен фонд зголемена за 1. 

Се овластува Стопанската банка на HP Маке-
донија роковите за враќање и интересната норма 
по одобрените кредити на индустријата и рудар-
ството на непосредните корисници од Сојузните 
средства наменети за развиток на недоволно раз-
виените подрачја во текот на 1961 и 1962 година да 
ги сообрази со одредбите за интересната норма и 
рокот за враќање од оваа одлука. 

VII 
Првенство во давање кредити имаат кредито-

барателите кои што: 
— со инвестицијата овозможуваат ефикасно 

прилагодување на производството на потребите на 
домашниот и странскиот пазар; 

— обезбедуваат брзо ефектуирање на инвести-
цијата; 

— обезбедуваат релативно пониски инвести-
циони вложувања по единица капацитет; 

— понудат поголемо сопствено учество, по-
краток рок за враќање на кредитот и повисока 
интересна норма; 

— обезбедат поголема стопа на рентабилитетот. 

VIII 
Кредитобарателите од стопански неразвиени-

те подрачја односно општини определени со Оп-
штествениот план за стопанскиот развиток на HP 
Македонија за 1961—1965 година во колку еднакво 
со другите ги исполнуваат условите од претход-
ната точка, имаат првенство во добивање на 
кредит. 

Кредитобарателите од претходниот став се 
ослободени од плаќање на сопствено учество и 
гарантен износ. 

IX 
Барањата за кредит од средствата од точка 1 

на оваа одлука поднесени по 31 март 1962 година 
ќе се разгледуваат и одобруваат под условите опре 
делени со оваа одлука. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-1039/1 
23 април 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

О п а с е н д е л 

СООПШТЕНИЕ 

Адвокатската комора на Македонија — Скопје, 
на ден 9 јуни 1963 година во Синдикалното одмо-
ралиште Сарај, ќе го одржи своето XIII редовно 
годишно собрание. 

Се канат сите адвокати од Македонија да при-
суствуваат на собранието што ќе отпочне во 
9 часот. 

Собранието ќје се одржи со дневниот ред што 
е доставен на сите адвокати во Македонија. 

Од Адвокатската комора 
на Македонија — Скопје 

ЈАВНИ НАДДАВАЊА 
Фабриката за завртки и навртки „Тане Цалески" 

— Кичево 

р а с п и ш у в а 

ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на градежниот дел за објектите на 
Фабриката за завртки и навртки „,Тане Цалески" 
Кичево. 

Пресметковна вредност: 
а) објекти во кругот на 

фабриката Дин. 325.062.000.— 
б) станбена зграда „ 20.000.000.— 

Вкупно динари: 345.062.000.— 
Наддавањето ќе се одржи на ден 8. VI. во 10 

часот во просториите на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Кичево. 

Учесниците се должни на наддавањето да до-
стават: 

1. Писмени понуди во затворени коферти, 
2. Полномошно за учесникот на наддавањето, 
3. Гарантно писмо од Народната банка во 

износ од 1% од претсметковната вредност на ра-
ботите, 

4. Потврда за регистрација на претпријатието, 
5. Список на кадрите што ќе бидат директно 

ангажирани од страна на изведувачот при из-
градбата на овие објекти. 

Условите на наддавањето можат да се добијат 
во дирекцијата на инвеститорот во Кичево, секој 
ден од 11 до 15 часот. (514) 
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Комисијата за распишување на лицитација 
формирана од страна на Управниот одбор на Пре-
хранбениот комбинат во изградба „Овче Поле" — 
Свети Николе, распишува 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на прибирање на понуди за изградба на 
ИНДУСТРИСКИ КОЛОСЕК - приклучок на же-
лезничката станица Овче Поле до кругот на Фа-
бриката за сточна храна 

Понудите се примаат 15 дена од денот на обја-
вување на овој конкурс преку пошта или директно 
доставување во запечатени коверти на кои се 
става „индустриски колосек". 

Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на вториот ден по заклу-
чување на конкурсот во просториите на НОО — 
Свети Николе. 

Условите на наддавањето се: 
— да е регистрирано за вршење на вакви 

работи, 
— рок на завршување на работите три месеци и 
— полномошно. 
Заинтересираните можат да ги разгледаат про-

ектите и условите на лицитацијата во просториите 
на Комбинатот секој работен ден од 7 до 14 часот. 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКОЛИСКИОТ 

ОДБОР НА ЦРВЕНИОТ КРСТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место ШЕФ НА 

СМЕТКОВОДСТВОТО при Одборот 
Услови: Завршен економски факултет или 

средно економско училиште со најмалку 5 (пет) 
години практика во струката. 

Настап на работа од 1 јуни 1963 година. 
Плата според Законот за јавните службеници, 

а положајната плата според одлуката за рамките 
на положајнмте плати! на службениците при Око-
лискиот одбор на Црвен крст — Скопје. 

Молбите со кратка биографија и документите 
по чл. 31 од ЗЈС се примаат до пополнување на 
работното место. (481) 

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ 
- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— еден АСИСТЕНТ по фитоценологија и ме-

лиорација на шумите. 
Услови: Завршен шумарски факултет, со прак-

тика најмалку од две години од областа на шумар-
ството. 

15 мај 1963 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Шумарскиот ин-

ститут — Скопје. (483) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ПЕДАГОГ 
во Центарот — 1 службеник 

У С Л О В И : 
а) Кандидатите треба да имаат завршено фи-

лозофски факултет — група педагогија; 
б) Да ги исполнуваат условите предвидени во 

член 31 од Законот за јавните службеници. 
Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка 

и куса биографија да се доставуваат до Центарот 
за социјална работа во Куманово. 

Конкурсот има важност 15 дена, сметано од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". (486) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
НА НОО - ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

ВО СОГЛАСНОСТ СО УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места на на-
ставниот персонал во училиштата на подрачјето 
на Општината Горче Петров за учебната 1963/64 г. 

I. УЧИЛИШТА СО МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН 
ЈАЗИК 

1. Основно училиште „Мирче Ацев" — Г. Петров 
— наставник по историја и географија 1 

2. Основно училиште „Моша Пијаде" — Г. Петров 
— наставник или професор по макед. јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник или професор по мат. и физика 2 
— наставник или стручен учител за фи-

зичко и здравствено воспитување 1 
— наставник по ликовно воспитување 1 

3. Основно училиште — с. Кучково 
— наставник или професор по макед. јазик 1 
- настава к или професор по француски 

и српски јазик 1 

4. Основно училиште - с. Сарај 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник или стручен учител по фи-

зичко и здравствено воспитување 1 

5. Основно училиште за возрасни „ Гуро Салај" 
Горче Петров 

— управител на училиштето со часови 1 
— наставник по математика и физика 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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И. УЧИЛИШТА СО ПОШТАРСКИ НАСТАВЕН 
ЈАЗИК 

1. Основно училиште — с. Сарај 
— наставник по шиптарски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по општотехничко и ликовно 

образование 1 

2. Основно училиште — с. Рашче 
— наставник по шиптарски јазик 1 
— наставник по француски и мак. јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по ликовно и општотехничко 

образование 1 

3. Основно училиште — с. Радуша 
— наставник по шиптарски и макед. Јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 

4. Основно училиште — с. Буковиќ 
— наставник по шиптарски и маке д. Јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 

У С Л О В И : 

За управител на училиштето со завршена ПА 
— група биологија, положен стручен испит, над 
пет години практика во струката и три години на 
раководно место; 

За наставници со завршена ПА — соодветна 
група, за Горче Петров и положен стручен испит, 
освен по предметот математика и физика; 

За с. Сарај предимство имаат кандидатите што 
ги познаваат и двата јазика; 

За професор со завршен факултет од соодвет-
на група и положен стручен испит за Горче Пет-
ров, освен по предметот математика и физика. Но 
и по овој предмет предност имаат кандидатите со 
положен стручен испит. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Наставниците и професорите на село имаат 
обезбедено бесплатен стан и огрев, освен во село 
Сарај. 

Заинтересираните кандидати треба да се јават 
до училишните одбори. 

Кон молбата треба да бидат приложени пода-
тоците и доказите по член 17 од Правилникот за 
спроведување на конкурсите. 

Некомплетираните молби нема да се земаат во 
разгледување. 

Во молбата треба да се назначи точната адре-
са на кандидатот во времето од 15—25 јуни 1963 
година. 

Рок за пријавување по конкурсот е 31-V-1963 
година. (484) 

Бр. IB - Стр. 5 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места на настав-

ниот и воспитниот персонал во школите од под-
рачјето на Народниот одбор на општината Ва-
ландово 
I. Основно училиште „ЈоСѕнг Броз Тито", Валандово 

1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по македонски и српски јазик 1 
3. Наставник по биологија и хемија 1 
4. Наставник по руски јазик 1 
5. Наставници по математика 2 
6. Наставник по француски јазик 1 
7. Наставник за ликовно воспитување 1 
8. Наставник за физичко воспитување 1 
9. Наставник по историја 1 

10. Наставник за музичко воспитување 1 
11. Учител за нижите одделенија 1 
12. Учители за забавиште 2 

У С Л О В И : 
За управителот завршен филозофски факул-

тет — педагошка група, за наставниците фило-
зофски факултет или ВИШ, за стручните настав-
ници стручна спрема по предметот, а за учители 
завршена учителска школа со положен државен 
испит. 
II. Основно училиште „Страшо Пинџур", Јосифово 

1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по македонски јазик 1 
3. Наставник по историја, географија и 

општество 1 
4. Наставник по руски и српски јазик 1 
5. Наставник по математика и физика 1 
6. Наставник по хемија, биологија и за-по-

знавање на природата 1 
7. Наставник по општотехничко и физичко 

воспитување 1 
8. Учители за нижите одделенија 2 

У С Л О В И : 
За управителот звање наставник или учител 

со положен стручен испит и над 10 години учител-
ска практика, за наставниците да имаат завршено 
ВПШ, за стручните наставници стручна спрема по 
предметот, а за учители, со звање учител со поло-
жен испит или без стручен испит но да имаат над 
10 години учителска практика. 
III. Основно петгодишно училиште „Гоце Делчев" 

— Пирава 
1. Управител 1 
2. Учители 4 

У С Л О В И : 
За учителите да имаат завршено учителска 

школа со положен државен испит а за управител 
наставник со ВПШ. 
IV. Основно училиште „Коста Делев" — Градец 

1. Учител за работа со комб. пар-алелка 1 
V. Основно училиште „Јане Сандански" — Грчиште 

1. Учител за комб. паралелка од 4 оддел. 1 
VI. Основно училиште „Моша Пијаде" — Дедели 

1. Учител за комб. паралелка од 4 оддел. 1 
ЗАБЕЛЕШКА: За селата Градец и Грчиште се 

дава посебен додаток од 2.000 до 5.000 динари. (485) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



-Стр. 366 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 мај 1963 

На основа чл. 144 и 145 од Законот за јавните 
службеници и чл. 10 од Правилникот за спрове-
дување на конкурсите за пополнување на местата 
на наставниот и воспитниот персонал во учили-
штата и другите" воспитни установи, Комисијата 
за распишување на конкурси при Народниот од-
бор на општината Градско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места на 
наставно-воспитниот персонал за 1963/1964 

учебна година 
1. Основно осумгодишно училиште — Градско 

— наставник по математика 
— наставник по физика и хемија 
— наставник по запознавање на природата 
— наставник по историја и општество 
— наставник по географија 
— наставник по француски јазик 
— наставник по музичко воспитување 
— наставник или учител за резерва 

2. Основно осумгодишно училиште — с. Росоман 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по српско-хрватски јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по историја 
— наставник по математика и физика 
— наставник по биологија и хемија 
— наставник по музичко воспитување 
— наставник по општ.-техничко образование 
— наставник по ликовно воспитување 
— стручен учител по основи на физичкото 

и здравственото воспитување 
3. Основно седумгодишно училиште — с. Д. Чичево 

— наставник по биологија и хемија 
— наставник по македонски и српски јазик 
— наставник по историја и географија 

4. Основно седумгодишно училиште — с. Сирково 
— наставник по математика и физика 
— наставник по хемија и биологија 
— наставник по македонски и српски јазик 
УСЛОВИ: За наставници кандидатите треба да 

имаат завршена ВПШ, а документите по чл. 31 од 
ЗЈС со молбата таксирана со 50 дин. таксена марка 
да ги достават до училишните одбори на учили-
штата. 

Во училиштата: Градско, Росоман, Долно Чи-
чево и Сирково постои и електрично осветление. 

(487) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА КОНОПИШТЕ, ТИТОВ^ 
ВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните места за воспит-
ниот персонал за учебната 1963/64 година за под-
рачјето на општината Конопиште и тоа: 

I. ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН" -
с. ГОРНА БОШАВА 

1. математика — — — — — 1 наставник 
2. физика и опш. тех. образование 1 наставник 
3. македонски јазик — — — 1 наставник 
4. физичко и ликовно воспиту-

вање — — — — — — — 1 наставник 
И. Услови: Да имаат завршено ВПШ. 
Молбите се поднесуваат до управниот орган 

на училиштето, таксирани со 50 динари таксена 
марка. (477) 

На основа чл. 224 од Законот за јавниве слу-
жбеници („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57) и Упат-
ството за спроведување на конкурсите за попол-
нување на местата на наставниот и воспитниот 
персонал („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 13/58) и на 
основа на решенијата, донесени од училишните 
одбори на подрачјето на општина Жеровјане, На-
родниот одбор на општината Жеровјане 

р а с п и ш у в а 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на уцразеетите места во учи-
лиштата на подрачјето на општината Жеровјане 
за учебната 1963/64 година и тоа: 

Основно осумгодишно училиште — с. Челопек 
Настава на шиптарски наставен јазик во виши 
одделенија: 
1. Наставник по шиптарски јазик — — — — 1 
2. Наставник по македонски јазик — — — 1 
3. Наставник по француски јазик — — — 1 
4. Наставник по математика и физика — — 1 
5. Наставник по историја и географија — — 1 
6. Наставник по музика и ликовно воспитување 1 
7. Наставник по политехника — — — — — 1 
Настава на македонски наставен јазик во виши 
одделенија: 
1. Наставник за математика и физика — — 1 
2. Наставник по историја и географија — — 1 
3. Наставник за ликовно и музичко воспитување 1 
4. Наставник по биолошка група — — — — 1 

УСЛОВИ: 
Да имаат завршено ВИШ или пак оформено 

учител еко образование со најмалку 5 години прак-
тика во виши одделенија. 
Настава на македонски наставен јазик во нижи 
одделенија: 
1. Учители со завршено учите л еко образование 3 
Настава на шиптарски наставен јазик во нижи 
одделенија: 
1. Учители со оформено учител еко образование 2 

Основно училиште — с. Пирок — Градец 
Настава на шиптарски наставен јазик: 
1. Учители за водење на одделенска настава 3 
2. Наставник по биологија п математика — — 1 
3. Наставник по предметите: политехника, фи-

зичко, ликовно и музичко воспитување 1 
4. Наставник по историја и географија — — 1 
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Подрачни паралелки во с. Горјане — Ѓурѓевиште; 
1. С. Горјане, учител — — — — — — — 1 
2. С. Ѓурѓевиште, учители — — — — — — 2 
УСЛОВИ: 

За наставниците: да имаат завршено ВПШ. 
За учителите: да имаат оформено учителска 

образование. 
Основно осумгодишно училиште — с. Боговиње 
Настава на шиптарски наставен јазик: 
1. Наставник по математика — — — т - — 1 
2. Наставник по физика и хемија — - — 1 
3. Наставник по биологија - — — — — 1 
4. Наставник по историја — — — — — — 1 
5. Наставник по географија — — — — — 1 
6. Стручен учител по ликовно и музичко вос-

питување — — — — — — — Ц 
7. Стручен учител по општо-техничко образо-

вание — — — — — — — — — — '1 
УСЛОВИ: 

Кандидатите од ред. бр. 1 до 5 да имаат за-
вршено ВПШ. 

Кандидатите од ред. бр. 6 до 7 да имаат за-
вршено стручна школа со најмалку 3 години прак-
тика. 
Подрачна паралелка — с. Камењане: 
1. Учители — — — — — — — — — — 3 
Подрачна паралелка — с. Раковец: 
1. Учители — — — — — — — — — — Џ 
Подрачна паралелка — с. Ново Село П: 
1. Учители — — — — — — — — — — 2 
Подрачна паралелка — с. Селце Кеч: 
1. Учител - — — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: 

Сите кандидати треба да имаат завршено учи-
телска школа. 
Основно училиште — с. Д. Палчиште: 
Настава на шиптарски наставен јазик: 
1. Учители — — — — — — — — — — 3 
Подрачна паралелка — с. Новаќе: 
1. Учител — — — — — — — — — — X 
УСЛОВИ: 

Да имаат оформено учителско образование. 
Основно училиште — с. Неготино: 
Настава на поштарски наставен јазик: 
1. Учители — — — — — — — — — — 3 
УСЛОВИ: 

Сите кандидати потребно е да имаат оформено 
учителско образование. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
На учителите во селата им припаѓа бесплатен 

стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите 
по Одлуката за бесплатен стан и огрев. Исто така 
на наставниот персонал во селата: Ѓурѓевиште, 
Ново Село, Селце Кеч, Новаќе, во кои условите 
за живот се тешки им следува посебен додаток 
според решението на Советот за просвета на На-
родниот одбор на општината. 

Заинтересираните кандидати треба да се ја-
вуваат до школските одбори. Можат да се под-
несуваат молби и до повеќе ШКОЛСКИ одбори, но 
во секоја молба кандидатот е должен да наведе 
во која школа би сакал најповеќе да биде примен. 

Бр. IB - Стр. 367 

Кон молбата треба да бидат приложени и 
следните документи: 

1. податоци за движењето во службата. 
2. документи со коишто се потврдуваат раз-

лозите поради што се бара примањето на служба 
— во колку ги има, 

3. документи за школски и стручни квалифи-
кации, 

4. препис од оценките за работата во послед-
ните три години, во колку не се бара прво назна-
чување, 

5. сите документи предвидени по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, за лица што прв 
пат стапуваат на служба. 

Во молбата треба да биде наведена точната 
адреса на боравењето на кандидатот во времето 
од 1 до 20 јуни 1963 година. 

Рок за пријавување на конкурсот е од денот 
на неговото објавување до 31 мај 1963 година. 

Совет за просвета на Народниот 
одбор на општината Жеровјане 

(488) 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА РУДАРСКО-
ГЕОЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставен кадар во Рударско-геолошкото техничко 
училиште во Скопје, за учебната 1963/64 година 
и тоа: 

1. Професор по литература и македонски 
јазик — — — — — — — — — 1 

2. Професор по историја и општествено уре-
дување — - — — — — — — — 1 

3. Професор, наставник или стручен учител 
по физичко воспитување и предвојничка 
обука — — — — — — — — -т I 

4. Професор по математика — — — — 1 
5. Професор, наставник или стручен учител 

по топографска цртање, геодезија и ру-
дарски мерења — — — — — — — 1 

6. Професор по хемија, познавање на мате-
ријали и физика — — — — — — 1 

7. Професор или наставник по механика и 
електротехника — — — — — — — 1 

8. Професор по рударство, рударски маши-
ни и ХТЗ - - - - - - - - - jl 

9. Наставник или учител по практика — - - - 1 
УСЛОВИ: 
За работните места под точка 1, 2, 4, 6 и 8 се 

бара висока школска спрема; 
За работните места под точка 3, 5 и "7 се бара 

виша или средна стручна спрема; 
За работното место под точка 9 се бара виша 

стручна педагошка школа или ВК работник во 
машинска и електро струка со повеќе години 
практика. 

На наставниот персонал по стручно-теорет-
ските предмети математика, физика; хемија и 

практична работа им следува одделен додаток. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Станови не се обезбедуваат, нити се призна-
ваат патни и селидбени трошоци. 

Заинтересираните кандидати молбите со куса 
биографија, потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС и оценувачките листови за последните две 
години да ги достават до Училишниот одбор на 
Рударско-геолошкото техничко училиште во Ско-
пје, поштенски фах 342. 

Рок за пријавување на конкурсот е 31 мај 1963 
година. (513) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
ЗА ОПШТИНИТЕ ОД СКОПСКА ОКОЛИЈА -

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар 
2. Управител-психолог на Центарот за про-

фесионална ориентација и професионално просве-
тување 

3. Референт — аналитичар 
4. Раководител — референт во испостава „Пе-

тровец". 
УСЛОВИ: 
За работното место под број 1) да има завр-

шено правен факултет со работен стаж над 3 го-
дини; 

За работното место под број 2) да има завр-
шено филозофски факултет — група психологија 
со работен стаж над 3 години; 

За работното место под број 3) да има завр-
шено економски факултет со работен стаж над. 3 
години, или виша стручна спрема со работен стаж 
над 5 години; 

За работното место под број 4) да има виша 
или средна стручна спрема; предимство имаат со 
виша управна или социјална школа со работен 
стаж над 5 години; 

За работните места под точка 1 и 2 можно е 
да се решава прашањето на стан. 

Принадлежностите се исплатуваат по Законот 
за јавните службеници, а положајната плата по 
Одлука за положајните плати, донесена од Сове-
тот на овој Завод. 

Кандидатите кон молбата да достават лична 
биографија и документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето, а во колку местата не се пополнат оста-
нува отворен до пополнувањето. 

Конкурсот ќе го спроведе конкурсната коми-
сија во Заводот за запослување на работниците за 
општините од Скопска околија — Скопје. (512) 

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ ВО ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место ИСТОРИЧАР во 
Народниот музеј - Охрид. 

УСЛОВИ: Завршен филозофски факултет, 
група историја. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 

и документите по член 31 од ЗЈС, се доставуваат 
до Народниот музеј — Охрид. 

Конкурсот трае 30 дена од објавувањето, од-
носно до пополнување на работното место. (509) 

На основа член 244—245 од Законот за јавните 
службеници и член 39 од измената и дополнението 
на Законот за јавните службеници од 1. VIII. 1962 
година, како и Правилникот за спроведување на 
конкурсите за пополнување местата на наставниот 
и воспитен персонал во училиштата и другите 
воспитни установи, Советот за просвета на Народ-
ниот одбор на Битолска околија 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните службенички места 
на наставниот и воспитниот службенички персонал 
во училиштата и установите од подрачјето на На-
родниот одбор на Битолска околија, за учебната 
1963/64 година 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
I. Електромашински училишен центар „Г. Салај": 

1. Професори за математика 2 
2. Професор (инженер) или стручен на-

ставник за машински елементи 1 
3. Професор (инженер) или стручен на-

ставник за механ. технологија 1 
4. Професор (инженер) или стручен на-

ставник за погонска група предмети 1 
5. Професор (инженер) или стручен на-

ставник за електро група (електрични 
мрежи, електроника и автоматизација) 1 

6. Професор за германски јазик 1 

II. Учителска школа „Браќа Миладиновци": 
1. Директор i 
2. Професори за македонски јазик 2 
3. Професор за руски јазик i 
4. Професор за педагошка група предмети 1 
5. Професори за физика 2 
6. Професори за математика 2 
7. Професор за физичко воспитување 1 
8. Професор за техничко образование 1 
9. Професори за музичко воспитување 2 

III. Земјоделско училиште „Борис Кидрич": 
1. Професор за македонски јазик 1 

IV. Гимназија „Јосип Броз - Тито": 
1. Професори за македонски јазик 2 
2. Професори за латински јазик 2 
3. Професори за англиски јазик 2 
4. Професор за германски јазик 1 
5. Професори за историја 2 
6. Професор за географија i 
7. Професори за биологија 2 
8. Професори за физика 4 
9. Професори за математика со нацртна 

геометрија к 
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10. Професори за физичко воспитување 2 
11. Професори за општотехничко образование 2 
12. Професор за општествено уредување 

на СФРЈ 1 
13. Професор за музичко воспитување 1 
14. Професор за ликовно воспитување (со 

дополнување во Учителската школа) 1 
15. Професор за стопански систем на СФРЈ 1 

V. Медицинско училиште: 
1. Директор 1 
2. Професор за историја и политичка еко-

номија 1 

VI. Училиште за ученици во стопанството 
„Кочо Рацин": 

1. Професор или наставник за македонски 
јазик 1 

2. Професор или наставник за математика 1 
3. Професор за наставник за општество 1 
4. Професор или наставник за текстилна 

група предмети 1 
5. Професор или наставник за електро 

група предмети 
6. Професор или наставник за автомеха-

ничка група предмети 1 
7. Професор или наставник за металска 

група предмети 1 

VII. Училиште за основно музичко 
образование: 

1. Професор, наставник или стручен учи-
тел за клавир 1 

2. Стручен учител за практична настава 
за клавир 1 

3. Наставник или стр. учител за виолина 1 
4. Наставник или стручен учител за пред-

метот флаута 1 
5. Наставник или стручен учител за обоа 

и клавир 1 

VIII. Основно училиште „Трифун Пановски" 
1. Управител 1 
2. Помошник управител 1 
3. Наставник или професор за географија 1 
4. Наставник за општотехничко образование 1 
5. Наставник или професор за српско-

хрватски јазик , , 1 

IX. Основно училиште „Тодор Ангелески": 
1. Управител 1 
2. Наставник или професор за српско-

хрватски јазик 1 
3. Наставници или професори за англиски 

јазик: 2 
4. Наставници или професори за матема-

тика и физика 2 
5. Наставник или стручен учител за му-

зичко воспитание 1 
6. Наставник или стручен учител за фи-

зичко воспитание 1 
7. Наставник или стручен учител за општо-

техничко образование 1 

X. Основно училиште „Даме Груев": 
1. Помошник управител 
2. Наставник или професор за македонски 

и српскохрватски јазик 
3. Наставник или професор за математика 

и физика 
4. Наставник или професор за хемија и 

биологија 

XI. Основно училиште „Кирил и Методи": 
1. Помошник управител 
2. Наставник или стручен учител за му-

зичко воспитание 

XII. Основно училиште „Гоце Делчев": 
1. Помошник управител 
2. Наставник или професор за историја 
3. Наставник или професор за англиски ј. 

XIII. Основно училиште „Коле Канински": 
1. Помошник управител 
2. Наставник или професор за макед. јазик 
3. Наставник или професор за биологија 

или хемија 
4. Наставник за математика и физика 
5. Учител за одделенска настава во село 

Поешево 

XIV. Основно училиште „Стив Наумов": 
1. Наставник за физика 

XV. Основно училиште за возрасни 
„Таки Даскало": 

1. Управител 

XVI. Основно училиште „Никола Тесла": 
1. Учители за турски наставен јазик 
2. Наставник или стручен учител за ли-

ковно воспитување 
3. Наставник или стручен учител за му-

зичко воспитување 
4. Наставник за општотехничко образование 
5. Наставник или стручен учител за фи-

зичко воспитување 
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3. За работното место управител и пом. упра-
вител под точка VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XV -
факултетско образование со положен стручен испит. 
ВПШ со положен стручен испит и над 5 години 
практика или учителска школа, положен стручен 
испит и над 10 години практика. 

4. За работното место професор — соодветен 
факултет. 

5. За работното место наставник — соодветна 
ВШИ, факултет или стручно училиште. 

6. За работното место под точка XVI/1 — за-
вршена учителска школа. 

7. За работното место под XVII/1 — ВИШ со 
положен стручен испит, или учителска школа со 
положен стручен испит и над 5 години практика. 

8. За работното место под точка XIV/5 — учи-
телска школа со положен стручен испит. 

9. За работното место под точка XVIII и XIX 
— ВПШ или учителска школа со положен стручен 
испит и над 3 години практика во иста или слична 
установа. 

10. За работното место под точка XX — учи-
телска школа со положен стручен испит и над 
8 години практика. 

Стан не е обезбеден. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ПРИЛЕП 

I. Основно училиште „Рампо Леаната" — Прилеп: 
1. Наставник по француски јазик 1 
2. Стручен учител — наставник по општо-

техничко образование 1 
3. Стручен учител — наставник по му-

зичко воспитување 1 

II. Основно училиште „Кочо Рацин" 
— Прилеп: 

1. Наставници по математика — физика 2 
2. Наставник по предметот општество и 

социјалистички морал 1 

III. Основно у ч и л и ш т е „Гоце Делчев" — Прилеп: 
1. Наставник по математика — физика 1 

IV. Основно училиште „Кире Гавриловски" 
— Прилеп: 

1. Наставник по математика — физика со 
дополна на часови во Основното учи-
лиште „Гоце Делчев" 1 

2. Наставник по историја и општество 1 

V. Основно училиште ,,И октомври" — Прилеп: 
1. Наставник по математика — физика 1 

VI. Основно училиште „Добре Јовановски" 
— Прилеп: 

1. Наставник по француски јазик со ма-
кедонски јазик 1 

2. Наставник по математика — физика 1 
3. Наставник по српскохрватски јазик 1 
4. Наставник по музичко воспитување 1 

VII. Основно училиште „Браќа Миладинови" 
— Прилеп: 

1. Наставник за странски јазици: фран-
цуски или руски 1 

2. Наставник по математика и физика 2 
3. Наставник по историја и социјалистички 

морал 1 
4. Наставник по музичко воспитување 1 

VIII. Основно училиште „Страшо Пинџур" 
— с. Мало Коњари 

1. Наставник по српскохрватски јазик 1 
2. Наставник по физика и математика 1 
3. Наставник по ликовно и општотехничко 

^ образование 1 

IX. Основно училиште „Крсте Мисирков" 
— с. Старо Лагово: 

1. Наставник по македонски јазик 1 
2. Наставник по македонски и српско-

хрватски јазик 1 
3. Наставници по математика и физика 2 
4. Наставник по хемија — биологија 1 
5. Наставник по француски јазиќ 1 
6. Управител на училиштето 1 

X. Основно училиште „Кирил и Методи" 
— с. Плетвар: 

1. Наставник по математика и физика 1 
2. Учител за одделенска настава за пара-

лелката во село Оревоец 1 

XI. Основно училиште „Никола Тодоровски" 
— с. Ракле: 

1. Наставник по македонски и српско-
хрватски јазик 1 

2. Наставник по француски јазик 1 
3. Наставник по историја и географија 1 
4. Наставник по биологија и хемија 1 
5. Наставник по математика и физика 1 

ХП. Основно училиште за образование 
на возрасни — Прилеп: 

1. Наставник по историја 1 
2. Наставник по физика 1 
3. Наставници по математика 2 

XIII. Училиште за основно музичко воспитување 
— Прилеп: 

1. Наставник за клавир 1 
2. Наставник за виолина 1 
3. Наставник за хармоника 1 
4. Наставник по солфеж 1 

XIV. Гимназија „Мирче Ацев" — Прилеп: 
1. Професор за француски јазик 1 
2. Професор за латински јазик 1 
3. Професор за математика 2 
4. Професор за историја и општествено 

уредување 1 
5. Професор по хемија 1 
6. Професори за физика 2 
7. Професор за нацртна геометрија 1 
8. Професор за музика со хор и оркестар 1 
9. Професори за физичка култура 2 

10. Наставник за техничко образование 1 

XV. Економско училиште „К. Јосифовски — Питу" 
— Прилеп: 

1. Наставник за книговодство 1 
2. Наставници за стопанска математика 2 
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3. Наставник за политичка економија 1 
4. Наставник за статистика и коресподенција 1 

XVI. Хемиско училиште „Борка Талевски" 
— Прилеп: 

1. Наставник за предметите машини и 
алати во прехранбена индустрија; тех-
ничко цртање и машински елементи; 
механичка технологија 1 

2. Наставник за предметите аналитичка 
хемија и физикална хемија 1 

3. Наставник за предметот испитување на 
животни намирници 1 

4. Наставник за предметите историја, еко-
номско општествено уредување и гео-
графија 1 

5. Наставник по физичка култура и пред-
војничка обука 1 

6. Лаборант 1 

XVII. Трговско училиште со практична обука 
— Прилеп: 

1. Наставник по организација и еконо-
мика на промет 1 

XVIII. Медицинско училиште — акушерски смер 
— Прилеп: 

1. Инструктор 1 

XIX. Индустриско училиште со практична обука 
- - електро-машински смер „Р. Ристески — Ричко" 

— Прилеп: 
1. Наставник по техничко цртање и ма-

шински елементи со конструкции 1 
2. Наставник по механичка технологија 

со машиноалатки 1 
3. Наставник по механика, енциклопедија 

на машините и основа на електротехника 1 
4. Наставник по пракса за металостругари 1 

XX. Индустриско училиште со практична обука 
дрвен смер „Трајко Бошковски — Тарцан" 

— Прилеп 
1. Наставник по економска географија, еко-

номика и организација на претпријатија 1 
2. Наставници по практична настава 2 

XXI. Училиште за ученици во стопанство 
„Цветан Игески" — Прилеп: 

1. Наставник за физика — математика 1 
2. Наставник за општествено и економско 

образование ^ i 
3. Наставник за текстилна технологија и 

кроење 1 
4. Наставник за предвојничка обука 1 
5. Наставник за пракса од метална струка 1 
6. Наставник за дрвна технологија и тех-

ничко цртање 1 
7. Наставници за метална технологија, ме-

тално техничко цртање и ХТЗ 2 

У с л о в и : 
За работните места под I — 1 завршена ВПШ 

— соодветна група; под I — 2 завршена ВПШ 
отсек општотехничко образование и под I — 3 
завршено средно музичко училиште. 
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За работните места под II — 1 завршена ВПШ 
група математика — физика и под 2 завршена 
ВПШ соодветна група. 

За работното место под III — 1 завршена ВПШ 
— математика-физика, или факултет. 

За работните места под IV — 1 и 2 завршена 
педагошка академија од соодветните групи или 
завршен факултет на соодветните групи. 

За работното место под V — 1 завршена ВИШ 
или филозофски факултет — соодветна група. 

За работните места под VI — 1, 2, 3 и 4 за-
вршена 1ШШ соодветна група; а под 5 завршена 
ВПШ група музика или средна музичка школа. 

За работните места под VII — 1, 2 и 3 завр-
шена ВИШ соодветна група; под 4 — завршена 
ВПШ група музика или средна музичка школа. 

За работните места под VIII — 1 и 2 завршена 
ВПШ соодветна група; под 3 завршена ВШИ со-
одветна група или средно училиште. 

За работните места под IX — 1, 2, 3, 4 и 5 за-
вршена ВПШ соодветна група; за работното место 
под 6 наставник — учител со над 5 години прак-
тика во струката и положен стручен испит. 

За работните места под X - 1 завршена ВШИ, 
група математика — физика; под 2 — учителска 
школа. 

За работните места под XI — завршена ВПШ 
соодветна група. На примените кандидати им е 
обезбеден бесплатен стан и огрев. 

За сите работни места под XII — завршена 
ВИШ соодветна група. 

За сите работни места под XIII кандидатите да 
ги исполнуваат следните услови: а) завршена 
ВПШ — отсек музика; б) завршено средно му-
зичко училиште. 

За работните места под XIV — 1, 2 и 4 завр-
шен филозофски факултет соодветна група. Под 
3, 5, 6 и 7 — природноматематички факултет соод-
ветна група. Под 8 — завршена музичка акаде-
мија или ВПШ отсек музика. Под 9 — завршена 
ДИВ или ВПШ отсек фискултура. Под 10 завр-
шена ВИШ отсек техничко образование или сред-
но техничко училиште електротехнички отсек. 

За сите работни места под XV — завршен еко-
номски факултет. 

За работните места под XVI — 1 завршен тех-
нички факултет. Под 2 завршен природноматема-
тички факултет или фармацеутски факултет. Под 
3 технолог со завршен технички факултет. Под 
4 завршен филозофски факултет. Под 5 завршен 
ДИВ или средно фискултура училиште (регули-
рана воената обврска). Под 6 завршено средно хе-
миско техничко училиште. 

За работното место под XVII — завршен еко-
номски; факултет. 

За работното место под XVIII — завршено 
средно медицинско училиште акушерски смер или 
сестрински со 5 години практика. 

За работните места под XIX — 1, 2 и 3 завр-
шена факултетска спрема од струката или ВСПШ. 
Под 4 да има завршено мајсторска школа од стру-
ката или висококвалификуван металостругар со 
над 6 години практика. 
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За работните места под XX — 1 завршен фа-
култет од струката или ВПШ. Под 2 да имаат за-
вршено школа за погонски инженери од струката 
или висококвалификувани работници или мајсто-
ри од струката намештај и. градежна столарија со 
најмалку 5 години работен стаж. 

За работните места под XXI — 1 завршена 
ВПШ соодветна група или природноматематички 
факултет. Под 2 — ВПШ или висока школа. Под 
3 — висока школа или средно текстилно училиште 
или високовалификуван работник со над 10 го-
дини практика. Под 4 — ВПШ или учителска 
школа (резервен офицер). Под 5 — високовали-
фикуван работник со над 10 години практика во 
струката. Под 6 — соодветен факултет, виша шко-
ла или шумарско училиште. Под 7 — висока шко-
ла (технолошки факултет) машински смер, ВСПШ 
или средно техничко училиште. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО 
I. Гимназија „Наум Наумовски-Борче" — Крушево: 

1. Професор по мајчин јазик со литература 1 
2. Професор по биологија 1 
3. Професор по математика 1 
4. Професор по физика 1 
5. Стручен учител или наставник по општо-

техничко образование 1 

П. Основно училиште „Лирија" — с. Житоше: 
1. Учител за паралелка со македонски на-

ставен јазик 1 
2. Наставници по било која група предмети 2 

Ш. Основно училиште „Братство Единство" — 
с. Белушино: 

1. Учител-управител на училиштето со шип-
тарски наставен јазик 1 

IV. Основно училиште „Башкими" — с. Алданци: 
1. Учител за комбинираната паралелка со 

шиптарски наставен јазик 1 
У с л о в и : 
I. За професори во Гимназијата од ред. бр. 

1—4 — професори со завршен филозофски факул-
тет или природноматематички факултет; за работ-
ното место под 5 — завршена педагошка академија 
група општотехничко образование. 

Посебни услови: За професорите од ред. бр. 1 
до 4 обезбеден бесплатен стан и огрев и положајна 
плата по договор. За наставникот под реден број 1 
принадлежности по ЗЈС. 

II. За учител во с. Житоше — завршена учи-
телска школа, а за наставниците завршена педа-
гошка академија. 

III. За учител во основното училиште — с. Бе-
лушино, завршена учителска албанска школа. 

IV. За учител во с. Алданци — завршена ал-
банска учителска школа. 

За работните места под И и III постојан месе-
чен додаток за работа под тешки услови од 2.000 
до 5.000 динари. 

15 мај 1963 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА МАРИОВО 

I. Основно училиште „Борка Талевски" — 
с. Витолиште: 

1. Наставник по историја, географија и оп-
штество 1 

2. Учител за одделенска настава 1 

Одделенски учители за подрачните паралелки: 
П. Основно училиште — с. Жиово: 

3. Учител за одделенска настава 1 

Ш. Основно училиште — с. Полчиште: 
4. Учители за одделенска настава 2 

IV. Основно училиште — с. Врпско: 
5. Учител за одделенска настава 1 

V. Основно училиште „Борис Кидрич" — 
с. Старавина: 

1. Наставник по историја и општество 1 
2. Наставник по физичко и општотехничко 

воспитување 1 

VI. За подрачното училиште во с. Груниште: 
3. Учител за одделенска настава 1 

VII. Основно училиште „Стив Наумов" — 
с. Бешиште: 

1. Наставник за македонски и српски јазик 1 
2. Наставник за биолошка група предмети 1 
3. Наставник за француски јазик 1 
4. Учител за одделенска настава 1 

VIII. За подрачното училиште во с. Манастир: 
5. Учител за одделенска настава 1 

IX. Основно училиште „Иво Рибар-Лола" — 
с. Маково: 

1. Наставник за француски јазик 1 
2. Учител за одделенска настава 1 

Одделенски учители за подрачните паралелки: 

X. Основно училиште — с. Орле: 
3. Учител за одделенска настава 1 

XI. Основно училиште — с. Рапеш: 
А. Учител за одделенска настава 1 

XII. Основно училиште с. Чаниште: 
1. Наставник за македонски и српски јазик 1 
2. Наставник за математика и физика 1 
3. Наставник за природните групи предмети 1 
4. Наставник за француски јазик 1 
5. Учител за одделенска настава 1 
6.УПРАВИТЕЛ на училиштето 1 

XIII. Основно училиште „Моша Пијаде" — 
с. Дуње: 

1. Наставник за математика и физика 1 
. 2. Наставник за историја и географија 1 

3. Наставник за биологија и хемија 1 
4. Наставник за македонски и француски 

јазик 1 
5.' Наставник за музичко и ликовно воспи-

тување 1 
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Одделенски учители за подрачните паралелки: 

XIV. Основно училиште с. Гудјаково: 
6. Учител за одделенска настава 1 

XV. Основно училиште с. Вепрчани: 
7. Учител за одделенска настава 1 

XVI. Основно училиште с. Кокре: 
8. Учител за одделенска настава 1 

У с л о в и : 
За сите наставнички места завршена ВШИ — 

соодветна група, ИЈ!И учители со подолга практика, 
а да ги предавале истите предмети. За работното 
место управител во Основното училиште — с. Ча-
ниште — завршена ВППГ. За сите други работни 
места завршена учителска школа. 

За наставниците и учителите, покрај редовните 
примања, им следува и посебен додаток за работа 
и живеење под тешки услови. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
КУКУРЕЧАНИ 

I. Основно згнилиште (централно) — с. Кукуречани: 
1. Управител на централното училиште 1 
2. Наставник за музичко воспитување 1 
3. Наставник за македонски јазик 1 
4. Учител за одделенска настава во под-

рачната паралелка — с. Драгожани 1 

II. Основно училиште — с. Могила: 
1. Наставник за македонски и српски јазик 1 
2. Наставник за француски и руски јазик 1 
3. Наставник за музичко и ликовно воспи-

тување 1 

III. Основно училиште — с. Црнсец: 
1. Наставник за физика и физичко воспи-

тување 1 
2. Наставник за српскохрватски јазик, за-

познавање на општеството и основи на 
социјалистичкиот морал 1 

3. Учител за одделенска настава 1 

IV. Основно училиште — с. Долно Српци: 
1. Наставник за математика и физика 1 
2. Наставник за историја и географија 1 
3. Наставник за биологија и хемија 1 
4. Стручен учител за општотехничко обра-

зование 1 
5. Стручен учител за физичко воспитување 1 

V. Основно училиште — с. Стрежево: 
1. Учител за одделенска настава 1 

У с л о в и : 
За работното место под I — 1 да има завршена 

ВПШ, положен стручен испит и да провел 3 го-
дини управителски стаж во развиено основно учи-
лиште. За работните места под 2 и 3 да имаат 
завршено ВПШ — соодветен предмет. За работното 
место под 4 завршена учителска школа и положен 
стручен испит. 

За работните места под II — 1, 2 и 3 — завр-
шена ВПШ. 
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За работните места под III — 1 и 2 — завр-
шена учителска школа, положен стручен испит и 
да го предавале соодветниот предмет две и повеќе 
години. За работното место под 3 — завршена 
учителска школа, положен стручен испит или ра-
ботен стаж над 2 години. 

За работните места под IV — завршена ВПШ, 
односно стручно училиште по соодветните пред-
мети. 

За работното место под V, кандидатот да има 
завршено учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА БИСТРИЦА 

I. Основно училиште — с. Велушина: 
1. Наставник за француски јазик 1 
2. Наставник за географија 1 
3. Наставник за музичко воспитување 1 
4. Наставник за математика-физика 1 

II. Основно училиште — с. Бач: 
1. Наставник за математика — физика 1 
2. Наставник за мајчин јазик 1 
3. Наставник за руски јазик 1 
4. Наставник за српскохрватски и фран-

цуски јазик 1 
5. Наставник за историја и географија 1 

III. Основно училиште — с. Кишава: 
1. Учители за шиптарски наставен јазик 2 

IV. Основно училиште — с. Жабјани: 
1. Учител за одделенска настава 1 

V. Основно училиште — с. Живојно: 
1. Учител — управител на училиштето \ 
2. Учители за одделенска настава 2 

VI. Основно училиште — с. Гермијан: 
1. Учител за одделенска настава 1 

VII. Основно училиште — с. Кременица: 
1. Учител — управител на училиштето 1 
2. Учител за одделенска настава 1 

VIII. Основно училиште — с. Средно Егри: 
1. Учител — управител на училиштето 1 
2. Учител за одделенска настава 1 

IX. Основно училиште — с. Долно Егри: 
1. Учител — управител на училиштето 1 

X. Основно училиште — с. Острец: 
1. Учител — управител на училиштето 1 
2. Учител за шиптарски наставен јазик 1 

У с л о в и : 
1. За работните места под I — 1, 2, 3 и 4 кад-

дидатите да имаат завршено ВПШ или завршена 
учителска школа со положен стручен испит и две 
години практика од соодветен предмет; 

2. За работните места под II — 1, 2, 3, 4, 5 
кандидатите да имаат завршено ВПШ или учи-
телска школа; 

3. За работните места под 111, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX и X, кандидатите да имаат завршено учи-
телска школа; 
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4. Да бидат позитивно оценети во учебната 
1962/63 година; 

5. Да дадат обрвска за четиригодишно остану-
вање на работното места; 

6. Освен примањата по член 3 од Уредбата за 
бесплатен стан и огрев, кандидатите не користат 
други привилегии. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ТОПОЛЧАНИ 

I. Основно училиште — с. Тополчани: 
1. Наставник за македонски јазик 1 
2. Наставник за француски јазик 1 
3. Наставник за руски јазик 1 
4. Наставник за математика 1 
5. Наставник за математика и физика 1 
6. Наставник за музичко воспитување 1 
7. Учител за одделенска настава 1 

II. Основно училиште — с. Ивањевци: 
1. Наставник за македонски и српски јазик 1 
2. Наставник за француски јазик 1 
3. Наставници за математика и физика 2 
4. Наставник за историја и географија 1 
5. Наставници за ликовно, физичко и му-

зичко воспитување 2 
6. Учители за одделенска настава 3 

III. Основно училиште — с. Канатларци: 
1. Наставник за македонски и српски јазик 1 
2. Наставник за математика и физика 1 
3. Наставник за француски јазик 1 
4. Наставник за ликовно и музичко воспи-

тување 1 
5. Наставник по физичко воспитување 1 
6. Учител за одделенска настава 1 
7. Учител за турски наставен јазик за од-

деленска настава 1 

IV. Основно училиште — с. Добрушево: 
1. Наставник за македонски јазик 1 
2. Наставник за физика и запознавање на 

природата 1 
3. Наставник за хемија и биологија 1 
4. Наставник по српски јазик 1 
5. Наставник за ликовно и домаќинство 1 
6. Наставник за физичко и музичко обра-

зование 1 
7. Учител за одделенска настава 1 

V. Подрачна паралелка во с. Веселчани: 
1. Учител да одделенска настава од-I—IV 

одделение 1 
VI. Подрачна паралелка во с. П. Алинци: 
1. Учител за одделенска настава комб. одд, 1 

VII. Подрачна паралелка во с. Св. Тодоре: 
1. Учител за одделенска настава од I—IV од. 1 

VIII. Подрачна паралелка во село Марул: 
1. Учител за одделенска настава од I до V 

одделение 1 

IX. Подрачна паралелка - с. Чарлија: 
1. Учител за одделенска настава комб. па-

ралелки 1 

X. Подрачна паралелка — с. Б. Алинци: 
1. Учител за одделенска настава од I—IV од. 1 

XI. Подрачна паралелка - с. Мусинци: 
1. Учител за одделенска настава од I—IV 1 

У с л о в и : 
За работните места под точка I реден број 1, 

2, 3, 4, 5 и 6, точка И - 1, 2, 3, 4 и 5; точка Ш -
1, 2, 3, 4 и 5; точка IV — 1, 2, 3, 4, 5 и 6 канди-
датите да имаат завршено ВПШ со државен или 
без државен испит (предимство имаат со државен 
испит), или за наставниците по физичко и музичко 
воспитување да имаат завршено соодветна стру-
чна школа со или без државен испит (предност 
имаат со државен испит). 

За работните места под I— 7; И — 6; Ш — 6 
и 7; IV - 7, потоа V, VI, VII, VIII, IX, X и XI -
сите под ред. бр. 1, кандидатите да имаат завр-
шено учителско образование со или без државен 
испит (предност имаат со државен испит). 

За кандидатите по математика и физика во 
сите осмолетки им се доделува посебен паричен 
додаток. 

На сите наставници и учители им е обезбе-
дено бесплатно стан и огрев според законските 
прописи. 

Сите упразнети места се добро поврзани со 
сообраќајни врски со пат и железница, со опш-
тината и градовите Прилеп и Битола. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
КРИВОГАШТАНИ 

I. Основно училиште — с. Кривогаштани: 
1. Наставник за македонски јазик 
2. Наставник за македонски со руски јазик 
3. Наставник по српскохрватски јазик 
4. Наставник по географија 
5. Наставници по математика со физика 
6. Наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување 
7. Наставник или учител по ОТО 
8. Учители за основна настава 
9. Учител за основна настава — с. Крушеани 

II. Основно училиште — с. Обршани: 
1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по српскохрватски јазик 
3. Наставник по историја 
4. Наставник по географија 
5. Наставници по математика со физика 
6. Наставник по француски јазик 
7. Наставник по руски со македонски јазик 
8. Наставник по биологија со запознавање 

на природата 
9. Наставник или стручен учител по техн. 

образование 
10. Наставник или стручен учител по музич-

ко воспитување 
III. Основно училиште — с. Бучин: 

1. Наставник по македонски со српскохр-
ватски јазик 

2. Наставник; по природо и општество 
3. Учител по шиптарски наставен јазик 
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при подрачната паралелка на ова учи-
лиште во е. Пресил 1 

IV. Основно училиште — село Славеј: 
1. Наставник за одделенска настава во V 

одделение со завршена педагошка ака-
демија — отсек за одделенска настава, 
но може да дојде во обзир и наставник 
што владее — познава француски јазик 1 

V. Основно училиште — с. Подвис: 
1. Наставник по одделенска настава со за-

вршена педагошка академија 1 
2. Учител со завршена учителска школа за 

подрачната паралелка на ова училиште 
во с. Локвени 1 

У с л о в и : 
За местата под I - 1, 2, 3, 4 и 5, кандидатите 

да имаат завршено ВПШ; за местото под 6 — 
ВПШ или средно музичко училиште; под 7 — ви-
соковалификуван мајстор или завршена педа-
гошка академија - отсек ОТО; под 8 и 9 - учи-
телска школа. 

За местата под II — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 — 
завршено ВПШ; под 9 и 10 — завршено најмалку 
средно стручно образование за соодветниот пред-
мет. 

За местата под 1П - 1 и 2 - завршено ВШИ; 
под 3 — завршено албанска учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА НОВАЦИ 

I. Централно основно училиште „Стив Наумов" 
— Новаци: 

1. Наставници по македонски јазик 2 
2. Наставник по запознавање на природата 1 
3. Наставник по хемија — биологија 1 
4. Наставници по математика — физика 3 
5. Наставник по општотехничко воспиту-

вање 1 
6. Наставник по историја и соц. морал 1 
7. Наставник по српски јазик 1 
8. Наставник по француски јазик 1 
9. Наставник по физичко воспитување 1 

10. Наставник по ликовно воспитување 1 
11. Наставник по музичко воспитување 1 

II. Централно основно училиште — с. Дедебалци: 
1. Наставник по запознавање на природата 1 
2. Наставник по хемија 1 
3. Наставник по физичко воспитување 1 
4. Наставник по општотехничко образо-

вание 1 
5. Учители за одделенска настава во с. Бу-

даково 2 
а) со македонски наставен јазик - 1 
б) со турски наставен јазик 1 

III. Централно основно училиште „К. Ј. Питу" — 
с. Брод: 

1. Наставник по запознавање на природ. и 
биологија 1 

2. Наставник по македонски — српски јазик 1 
3. Наставник по физика — хемија 1 
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4. Наставник по математика 1 
5. Наставник по општотехн. образование 1 
6. Наставник по историја — географија 1 
7. Наставник по руски јазик 1 
8. Наставник по ликовно воспитување 1 
9. Наставник по музичко воспитување 1 

10. Учител за одделенска настава 1 
11. Учител за одделенска настава во с. Сли-

вица 1 
12. Учител за одделенска настава во с. До-

бровени 1 
13. Учител за одделенска настава во с. Ско-

чивир 1 
14. Учител за одделенска настава во с. Те-

павци 1 
IV. Учител за одд. настава во с. Ивени 1 
V. Учител за одд. настава во с. Валдо 

венци 1 
У с л о в и : 
За работните места под I — 1 до 11 кандида-

тите да имаат завршено ВПШ — соодветна група. 
За работните места под II — 1 до 4 — завр-

шена ВПШ или учителска школа со две години 
практика, под 5 - (и б) - - завршена учителска 
школа. 

За работните места под III — 1 до 9 — завр-
шена ВПШ — соодветна група или учителска 
школа со положен дипломски испит. 

За работните места под III — 10 до 13 и под 
IV и V кандидатите да имаат завршено учителска 
школа со положен дипломски испит. 

Стан обезбеден, за Новаци обезбеден стан или 
превоз до Битола. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДОЛНЕНИ 
I. Централно училиште Дебреште — од I—VIII одд. 

1. Наставник по француски јазик 1 
2. Наставник: по физика и хемија 1 
3. Наставник по математика 1 
4. Наставник по ликовно воспитување 1 
5. Наставник по музичко воспитување 1 
6. Наставник по запознавање на природата 

и биологија 1 
7. Учител во подрачната паралелка — с. 

Саждево 1 
8. Учител во подрачната паралелка — с. 

Борино 1 
9. Учител во подрачната паралелка — с. 

Лажани 1 
II, Централно училиште — с. Долнени 

од I—VIII одд.: 
1. Наставник по француски јазик 1 
2. Наставник по македонски и српски јазик 1 
3. Наставник по биологија и запознавање 

на природата 1 
4. Наставник по математика 1 
5. Наставник по физика 1 

III. Централно училиште — е. Костинци 
од I—VIII од д.: 

1. Наставник по биологија и хемија 1 
2. Учител во подрачната паралелка — Гос-

тиражни за V одд. 1 
3. Учител во подрачната паралелка 
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Слепче за V одд. 1 
4. Учител во подрачна паралелка — Црни-

лиште — македонско 1 
5. Учител во подрачна паралелка — Црни-

лиште — шиптарско 1 

IV. Централно училиште село Ропотово — 
I—VIII о д д.: 

1. Наставник по географија 1 
2. Наставник по музичко воспитување 1 
3. Наставник по биологија и хемија 1 
4. Наставник по француски јазик 1 
5. Учител во подрачната паралелка — с. 

Пешталево 1 

V. Централно училиште — с. Вранче од 
I—VIII одд.: 

1. Наставник по историја и географија 1 
2. Наставник по математика 1 
3. Наставник по руски и српски јазик 1 
4. Наставник по физичко воспитување 1 
5. Наставник по француски јазик 1 
6. Учител во подрачната паралелка — с. 

Заполжани 1 

VI. Централно училиште — с. Дупјачани 
од I—VIII одд.: 

1. Наставник по математика 1 
2. Наставник по физика и хемија 1 
3. Наставник по француски јазик 1 
4. Наставник по музичко воспитување 1 
5. Наставник по српски јазик 1 
6. Учител во подрачната паралелка — с. 

Десово —' шиптарско 

У с л о в и : 
За работните места — наставник во сите цен-

трални училишта да има завршено ВПШ или учи-
тел со над три години практика по соодветниот 
предмет и положен стручен испит. 

За работните места — учител во подрачните 
паралелки да има завршено учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДИХОВО 

I. Основно училиште — с. Дихово: 
1. Наставник по физичко воспитување 1 
2. Наставник по запознавање на природата 

и општеств. 1 
II. Основно училиште — с. Рамна: 

1. Наставник по македонски и руски јазик 1 
2. Учител за подрачната паралелка — с. 

Свињиште I—IV 1 
III. Основно училиште — с. Цапари: 

1. Наставник по руски јазик 1 
IV. Основно училиште — с. Гавато: 

1. Наставник по руски јазик 1 
2. Учител за подрачната паралелка — с. 

Маловиште I—IV 1 
У с л о в и : 
За работните места под I, П, Ш — завршено 

ВПШ — соодветен отсек. 
За работното место под IV — 1 завршено ВПШ 

- соодветен отсек; под 2 — завршено учителска 
школа, 

15 мај 1963 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да поднесат таксирани мол-

би до училишните одбори на соодветните учили-
шта, каде што конкурираат. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образованието и 

стручен испит, 
— последните оценети решенија за звањето и 

положајната плата, 
— оценувачки листови за последните две учеб-

ни години, 
б) Кандидати што првпат стапуваат на служба: 
— сите документи по чл. 31 од ЗЈС. 
Молби со некомплетирани документи нема да 

се земаат во разгледување. 
Кандидатот треба да ја наведе точната адреса 

каде ќе се наоѓа во времето по 31. V. 1963 година. 
РОК за пријавување — 31. V. 1963 година. 

Бр. 05-3664 
10. V. 1963 година 

СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА НА НО 
НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

- БИТОЛА 

Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Идадија - Скопје, по предлог на учи-
лишните одбори, распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во 
училиштата и другите воспитни установи 

на територијата на општината Идадија 
— Скопје 

I 

УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 
1. Основно училиште „Херој Христијан Карпош" 

— Наставник или професор по математика 
и физика 1 

— Наставник или професор по запозна-
вање на општеството и основи на соци-
јалистичкиот морал 1 

— Наставник или стручен учител по дома-
ќинство 1 

— Наставник по оПштотехничко образование 1 
2. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин" 

— Наставник по општотехничко образование 2 
3. Основно училиште „Кочо Рацин" 

— Помошник управител 1 
— Наставник или професор по физика 1 
— Наставник или професор по историја 1 
— Наставник или стручен учител по фи-

зичко и здравствено воспитување 1 
— Наставник по општотехничко образование 1 

4. Основно училиште „29 ноември4 

— Наставник или професор по физика и 
математика 1 

— Наставник или стручен учител по фи-
зичко воспитување 1 
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5. Основно училиште „Коле Неделковски" 
— Наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 
— Наставник по општотехничко образование 

6. Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ" 
— Наставник или професор по српскохр-

ватски јазик 
— Наставник или професор по англиски јазик 
— Наставник или професор по физика и 

математика 
— Наставник по општотехничко образование 

7. Основно училиште „Гоце Делчев" 
— Наставник по општотехничко образование 
— Наставник или професор по физика 
— Наставник или професор по англиски 

јазик (ќе дополнува и македонски) 

2. Учителска школа „Никола Карев" 
— Директор 1 
— Помошник директор 1 
— Професор по математика 1 

3. Градежно техничко училиште „Здравко 
Цветковски" 

— Директор 1 
— Професор по македонски јазик 1 
— Наставник по физичко воспитување 1 
— Професор хидро-инженер 1 
— Професор градежен инженер 1 
— Професор геодетски инженер 1 

4. Училиште за забари и заботехничари 
— Професор стоматолог по предметот екс-

тракција на забите 1 
— Професор стоматолог по предметот — 

болести на устата и забите и протетика 1 
— Наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
8. Основно училиште „Његош" 

— Наставник или професор по математика 
9. Основно училиште „Владо Тасевски" 

— Стручен учител по домаќинство 

10, Основно училиште „Вера Циривири — Трена 
— Наставник или професор по математика 
— Наставник по историја и географија 
11. Основно училиште „Братство" с. Нерези 
— Помошник управител 
— Наставник или професор по македон-

ски јазик 
— Наставник или професор по српско-

хрватски и македонски јазик 
— Наставник или професор по француски 

јазик (ќе дополнува и македонски јазик) 
— Наставник или професор по англиски јазик 
— Наставник или професор по хемија и 

биологија 
— Наставник или професор по историја 

и географија 
— Наставник или професор по физика и 

математика 
— Наставник по општотехничко образование 
— Наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување 
— Наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 
— Наставник по шиптарски јазик 
— Наставник по ликовно воспитување 

И 

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 

1. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— Директор 1 
— Помошник директор 1 
— Професори по математика 2 
— Професор 2 
— Професор по македонски јазик 2 
— Професор по географија 1 
— Професор по биологија 1 
— Професор по државно и општествено 

уредување 1 
— Професор по латински јазик 1 

5. Училиште за применета уметност 
— Професор по цртање и сликање 1 

6. Училишен центар за медицински сестри, бабици, 
болничари и детски гдедачки 

— Директор 1 
— Професор-лекар по хируршки болести 1 
— Наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
— Стручни наставници или учители (ин-

структори) 6 
— Стручни наставници — воспитачи 2 

7. Градежно училиште за квалификувани работ-
ници „Чеде Филиповски — Даме" 

— Стручен наставник по градежни кон-
струкции и градежни елементи 1 

8. Музичко училиште 
— Професор по клавир 2 
— Професор по корепетација 1 
— Професор по виолина 1 

У С Л О В И : 
Училишта од I степен 

1. За работните места пом. управител, канди-
датите треба да имаат филозовски факултет, ВПШ 
или учителска школа, положен стручен испит и 
над 10 години служба во просветна струка 

2. Кандидатите што конкурираат за рзботното 
место наставник или професор треба да имаат 
ВПШ односно соодветен факултет. 

3. Кандидатите што конкурираат за работното 
место стручен наставник односно учител, треба да 
имаат соодветна стручна школа. 

Училишта од II степен 
1. За работното место директор и помошник 

директор на Учителската школа „Никола Карев" 
и Гимназијата „Јосип Броз Тито", кандидатите 
треба да имаат факултетска спрема, положен стру-
чен испит и над 10 години служба во просветна 
струка. 
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2. За работното место Директор на Градежно 
техничкото училиште „Здравко Цветковски", кан-
дидатите треба да имаат факултетска спрема, по-
ложен стручен испит и над 10 години служба во 
струката. 

3. За работното место Директор на Училиш-
ниот центар за медицински сестри, бабици, бол-
ничари и детски гледачки, кандидатите треба да 
имаат медицински факултет, виша или средна 
школа за медицински сестри, положен стручен 
испит и над 10 години служба во струката. 

4. Кандидатите што конкурираат за работното 
место професор треба да имаат завршено соодве-
тен факултет. 

5. Кандидатите што конкурираат за работните 
места наставник или стручен учител, треба да 
имаат завршено ВПШ или соодветна стручна 
школа. 

Молбите прописно таксирани, кандидатите тре-
ба лично да ги предадат на училишните одбори на 
соодветните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
а) Кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за завршено образо-

вание, 
— препис од уверението за положен стручен 

испит, 
— оценувачки листови за последните три учеб-

ни години или работна карактеристика, 
— документ за движење во службата; 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат на 

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

ните службеници. 
Молбите на кандидатите што не ќе бидат ком-

плетирани со бараните документи и што не ги 
исполнуваат пропишаните услови нема да бидат 
земени во разгледување 

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кан-
дидати што се жители на град Скопје, за послед-
ните три години имаат најдобри оценки и што се 
истакнале со својата општествено-политичка ак-
тивност. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31-V-1963 го-
дина, за наставно-воспитниот кадар, а за рако-
водниот кадар до пополнување на работните места. 

Бр. 9032 
15 мај 1963 година 

Скопје 
ОД СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА 

На основа член 244 и 245 од Законот за јав-
ните службеници, Советот за просвета на Народ-
ниот одбор на општината Тетово, во согласност 
со училишните одбори, 

р а с п и ш у в а 
РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во просвет-
ните установи од подрачјето на општината Тетово 

за учебната 1963/64 година 
I. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово 

1. Професор по географија 1 

2. Професори или наставници по историја 2 
3. Професор или наставник по биологија 1 
4. Професори по математика и нацртна гео-

метрија . 3 
5. Професор по француски јазик 1 
6. Професор по латински јазик 1 
7. Професор по психологија со логика и пе-

дагошка 1 
8. Наставник по' предвојничка обука 1 

И. Основно училиште „Маршал Тито" — Тетово 
Настава на македонски наставен јазик 

9. Помошник управител — со завршена учи-
телска школа 1 

10. Наставници по македонски јазик 2 
11. Наставник по српскохрватски јазик 1 
12. Наставник по историја 1 
13. Наставник по географија 1 
14. Наставник по хемија и физика 1 
15. Наставници по математика 2 
16. Наставник или стручен учител по ОТО 1 

III. Основно училиште „Лирија" — Тетово 
17. Помошник управител — со ПА. — група 

биологија-хемија 1 

Настава на македонски наставен јазик 
18. Наставник по српскохрватски јазик 1 
19. Наставник по француски јазик 1 
20. Наставник по историја и географија 1 
21. Наставник по математика 1 
22. Наставник по физика и ОТО 1 

Настава на шиптарски наставен јазик 
23. Наставници по македонски јазик 2 
24. Наставник по историја 1 
25. Наставник по географија 1 
26. Наставници по математика 2 
27. Наставник по биологија 1 
28. Наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 1 
29. Учители 2 

IV. Основно училиште „Андреја Савески" — 
Ќиќиш" — Тетово 

Настава на македонски наставен јазик 
30. Помошник управител — со ПА. — група 

шиптарски — македонски јазик 1 
31. Наставник по српскохрватски јазик 1 
32. Наставник по француски јазик 1 
33. Наставници по математика 2 
34. Наставник по физика и ОТО 1 
35. Наставник или стручен учител по ликовно 

воспитување 1 
V. Основно училиште „Братство Единство" — 

Тетово 
36. Управител — со ПА или учителска школа 1 
37. Помошник управител — со ПА — група ма-

тематика — физика 1 

Настава на македонски наставен јазик 
38. Наставници по македонски јазик 2 
39. Наставници по математика 2 
40. Наставник по географија 1 
41. Наставник по историја 1 
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42. Наставник по српскохрватски јазик 1 
43. Наставник по ОТО 1 

Настава на шиптарски наставен јазик 
44. Наставник по македонски јазик 1 
45. Наставници по шиптарски јазик 2 
46. Наставник по француски јазик 1 
47. Наставник по историја и географија 1 
48. Наставник по биологија 1 
49. Наставници по математика 2 
50. Учител 1 
51. Учител за подрачната паралелка во село 

Требош 1 

VI. Основно училиште „Истикбал" — Тетово 
52. Помошник управител — со ПА — група 

историја — географија 1 

Настава на. шиптарски наставен јазик 
53. Наставник по шиптарски јазик 1 
54. Наставник по македонски јазик 1 
55. Наставник по математика 1 
56. Наставник по историја и географија 1 
57. Наставник по биологија 1 
58. Учители 3 

Настава на турски наставен јазик 
59. Наставник по турски јазик 1 
60. Наставник по македонски јазик 1 
61. Наставник по француски јазик 1 
62. Наставник по биологија 1 
63. Наставник по математика 1 
64. Наставник по историја и географија 1 
65. Наставник по ОТО 1 
66. Учител 1 

VII. Основно училиште „Лирија" — село 
Џепчиште 

Настава на шиптарски наставен јазик 
67. Управител — со ПА или учителска школа 1 
68. Наставник по македонски јазик 1 
69. Наставник по шиптарски јазик 1 
70. Наставник по француски јазик 1 
71. Наставник по математика 1 
72. Наставник по физика и ОТО 1 
73. Наставник по биологија 1 
74. Наставник по историја 1 
75. Наставник по географија 1 
76. Наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 1 
77. Учител 1 
78. Учител за подрачната паралелка во село 

Гермо 1 

VIII. Основно училиште во село Селце 
79. Учители за шиптарски наставен јазик 2 
80. Учител за шиптарски наставен јазик во 

подр. паралелка во с. Вејце 1 

IX. Основно училиште во село Вешала 
81. Управител — учител за шиптарски наста-

вен јазик 1 
82. Учител за шиптарски наставен јазик 1 
83. Учител за поштарски наставен јазик за 

подр. пар. с. Бозовце 1 
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X. Основно училиште во село Шипковица 
84. Учители за шиптарски наставен јазик 3 
85. Учител за шиптарски наставен јазик за" 

подрач. пар. с. Бродец 1 

XI. Основно училиште „Прпарими" — село Речица 
Настава на шиптарски наставен јазик 

86. Наставник по македонски јазик 1 
87. Наставник по шиптарски јазик 1 
88. Наставник по француски јазик 1 
89. Наставник по математика 1 
90. Наставник по физика и хемија 1 
91. Наставник по историја и географија 1 
92. Наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 1 
93. Наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 1 
94. Наставник или стручен учител по ОТО 1 

XII. Основно училиште „Коста Рацин" — 
село Брвеница 

95. Учител за македонски наставен јазик 1 

XIII. Текстилен училишен центар — Тетово 
96. Управител — учител или стручен учител од 

текстилна струка 1 
XIV. Училиште за ученици во стопанството 

— Тетово 
97. Наставник по математика 1 
98. Наставник по физика и хемија 1 
99. Наставник или стручен учител за метална 

технологија, машински елементи и техничко 
цртање 1 

XV. Детска градинка „Младост" — Тетово 
100. Управител — учител или воспитач 1 

XVI. Пионерски дом — Тетово 
101. Управител — учител или воспитач 1 

УСЛОВИ: 
1. Сите кандидати да имаат завршено соод-

ветно училиште; 
2. За работните места под реден број 3, 4, 6 и 7 

— кандидатите по можност да го познаваат шип-
тарскиот наставен јазик; 

3. За работното место под реден број 8 канди-
датот да бил активен офицер најмалку 10 години. 

За работните места под реден број 78, 80, 81, 82, 
83 и 85 припаѓа посебен додаток за тешки услови 
од 2.000 до 3.000 динари месечно. 

Пријавите таксирани со 50 динари таксени 
марки да се доставаат до училишните одбори, а 
пријавите за управител и пом. управител до НО 
на општината Тетово најдоцна до 31. V. 1963 годи-
на. Кон пријавата да се приложи препис од учи-
лишната диплома, двата последни оценувачки ли-
ста, кратка биографија со движењето во службата 
и точна адреса. 

Бр. 06-1677/3 
3. V. 1963 година 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 
Одделение за општествени служби 

(516) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Управниот одбор на Заводот за образование, 
воспитување и згрижување на деца и младинци — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 1. ПСИХОЛОГ 
2. СМЕТКОВОДИТЕЛ 
Кандидатот под точка 1) да има завршено фи-

лозофски факултет, група психологија и практика 
за работа во соодветни установи. 

Кандидатот под точка 2) да има завршено еко-
номски техниќум и соодветна практика. 

Потребните документи, согласно член 31 од 
ЗЈС да се поднесат до Управата на Заводот. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (518) 

Одделението за општествени служби на На-
родниот одбор на опшгината Штип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети места 
во училиштата на територијата на општината 

I ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ" ШТИП 
1. Наставник во звање професор за предме-

тот македонски јазик 1 
2. Наставник во звање професор за предме-

тот филозофија и политичка економија 
со социологија 1 

3. Наставник во звање професор за предме-
тот историја со политичка економија 1 

4. Наставник во звање професор или настав-
ник по предметот книговодство со конто-
арски работи, за наставник со 5 години 
практика во банкарска или книговод-
ствена струка 1 

П СРЕДНА МУЗИЧКА ШКОЛА - ШТИП 

1. Наставник во звање професор по виолина 1 
2. Наставник во звање професор по клавир 1 
3. Наставник во звање професор по дувачки 

инструменти (кларинет, флаута, обоа и 
фагот) 1 

4. Наставник во звање професор по дувачки 
инструменти (труба, тромбон и хорна) 1 

УСЛОВИ: Под точка 1, 2, 3 и 4 да имаат кан-
дидатите завршена музичка академија инструмен-
тален отсек или наставнички отсек со главен пред-
мет од гореспоменатите инструменти. 

Ш УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАН-
СТВОТО „КОЛЕ НЕХТЕНИН" - ШТИП 
1. Наставник по историја и географија 1 
2. Наставник по физика и математика 1 
3. Наставник по машински елементи и тех-

ничко цртање 1 
4. Наставник по физичко воспитување 1 

15 мај 1963 

УСЛОВИ: Кандидатите под точка 1, 2 и 3 да 
имаат завршено факултет или ВПШ а под точка 
4 да имаат завршено висока — виша или средна 
школа за физичка култура. 

IV ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ" 
- ШТИП 

1. Наставник по англиски јазик со завршена 
ВПШ или факултет 1 

2. Наставник по биологија и хемија со за-
вршено ВПШ или факултет 1 

3. Наставник по физика со завршено ВПШ 1 
4. Наставник по општотехничко воспитување 

со завршено ВПШ 1 

V ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" 
ШТИП 

1. Наставник за предметите физика и мате-
матика 1 

2. Наставник за предметите биологија и хе-
мија и запознавање на природата 1 

3. Учител за одделенска настава 1 

УСЛОВИ: Под точка 1 и 2 кандидатите да 
имаат завршена ВПШ а под точка 3 завршена учи-
телска школа со положен стручен испит и 5 го-
дини учителска практика, а за последните две 
години да е оценет со позитивна оценка за работа. 

VI ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОШО АРСОВ" 
ШТИП 

1. Наставник по историја со завршена ВПШ 
и две години практика 1 

2. Наставник по српско-хрватски јазик со 
завршена ВПШ и две години практика 1 

3. Наставник по француски јазик со завр-
шена ВПШ и две години практика 1 

4. Наставник по биологија и физика со за-
вршена ВПШ 1 

5. Наставник по ликовно воспитување со за-
вршена ВПШ или средна уметничка школа 1 

6. Наставник по музичко воспитување со 
завршена ВПШ или средна музичка школа 1 

VII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ" 
ШТИП 

1. Наставник по ликовно воспитување 1 
2. Наставник по општо техничко образование 1 

УСЛОВИ: Кандидатот под точка 1 треба да 
има завршено средна музичка школа, а под точка 
2 да е високо квалификуван работник 1 

VIII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ДОГАН-
ЏИСКИ" С. КРУПИШТЕ 

1. Наставник по македонски јазик 1 
2. Наставник по српско-хрватски и 

руски јазик 1 
3. Наставник по биологија 1 
4. Наставник по математика и физика 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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5. Наставник по историја и географија 1 
УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено 

ВШИ. 

IX ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
с. ДРАГОЕВО 

1. Наставник по француски јазик 1 
2. Наставник по математика и физика 1 
3. Наставник по биологија и хемија 1 
4. Наставник по историја и социјалистички 

морал 1 
УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено 

ВПИ! 

X ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО АРСОВ" 
с. ЛЕСКОВИЦА 

1. Наставник по македонски јазик и фран-
цуски јазик 1 

2. Наставник по историја, географија и за-
познавање на општеството 1 

3. Наставник по биологија, хемија и запо-
знавање на природата 1 

4. Учители за одделенска настава 2 
УСЛОВИ: Кандидатите под точките 1, 2 и 3 да 

имаат завршена ВПШ а под точката 4 учителска 
школа. 

XI ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЕРА ЦИРИВИРИ" 
с. Д. БАЛВАН 

1. Наставник по македонски јазик 1 
2. Наставник по француски јазик со срп-

ско-хрватски јазик 1 
3. Наставник по историја и географија 1 
4. Учители за одделенска настава 2 
УСЛОВИ: Кандидатите под точките 1, 2 и 3 

да имаат завршена ВПШ а под точка 4 учителска 
школа. 

XII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР" 
с. КАРБИНЦИ 

1. Наставник по математика 1 
2. Наставник по физика, хемија и политех-

ничко образование 1 
3. Наставник по српско-хрватски јазик и 

музичко воспитување . 1 
4. Наставник по биологија, запознавање на 

природата и домаќинство 1 
5. Наставник по физичко и ликовно воспи-

тување 1 
УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршена 

ВИШ. 

XIII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
с. АРГУЛИЦА 

1. Наставник по историја 1 
2. Учители за одделенска настава 2 
УСЛОВИ: Кандидатите под точката 1 да имаат 

завршена ВШИ, а под точката 2 да имаат завр-
шена учителска школа. 

Документите за конкурирање да се достават 
до училиштата. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Бр. 18 - Стр. 381 

Врз основа на член 37 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија на Републич-
киот завод за физичка култура 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден службеник на работното место 
ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО СПОРТСКА 
МЕДИЦИНА 

УСЛОВИ: — завршен Медицински факултет; 
— 3 — три години работен стаж како лекар, 
— положен стручен испит, 
— знаење на еден странски јазик 
— да пројавува посебен интерес за спортска 

медицина и да работел активно како стручно лице 
во една од спортските организации, 

— да не е постар од 35 години. 
Плата по Законот за јавните службеници, а 

специјализацијата на основа на Правилникот за 
специјализација на здравствените службеници од 
прва група. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници, документи за работниот стаж со куса био-
графија за движењето во службата и потврда за 
работењето во една од спортските организации 
како стручно лице. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите да се достават до Конкурсната коми-
сија на Заводот — ул. „11 Октомври" бр. 37 — 
Скопје. (520) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението бр. 02-3535/33 од 3. IV. 

1963 година на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода — Скопје, запишана е во регистарот на 
установите со самостојно финансирање, установата 
под назив: Завод за здравствена заштита на Скоп-
ска околија — Скопје. Предмет на работењето на 
установата е: превентивно и куративно здравстве-
но просветување на подрачјето на Скопска око-
лија и надвор од неа и превентивна здравствена 
служба. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
Скопска околија, Скопје, со решението бр. 12353 од 
18. IV. 1957 година. 

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат 
директорот Видое Сефановски, пом. директорот 
Лазо Угуровски и сметководителот Панче Колев. 

Од Народниот одбор на општината Кисела 
Вода — Скопје. (425) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Чашка бр. 02-1070/1 од 10. IV. 1963 го-
дина е запишана во регистарот на здравствените 
установи под реден број 1, страна 1, установата 
под назив: Специјална болница за белодробна ту-
беркулоза Јасеново, со седиште во Јасеново. Пред-
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мет на работењето на установата е: лекување на 
болни од отворена белодробна туберкулоза. 

Установата е основана со решението на Извр-
шниот совет на НРМ — Скопје („Службен весник 
на НРМ" бр. 7/55). 

Установата ќе ја потпишува Димитар Дими-
тровски. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на НРМ 
— Скопје. 

Од Народниот одбор на општината Чашка. (390) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Чашка бр. 02-953/1 од б. Ш. 1963 година 
е запишана во регистарот на здравствените уста-
нови под бр. 2, страна I, установата под назив: 
Здравствена станица Чашка, со седиште во насел-
бата Чашка. 

Предмет на работењето на установата е: врши 
прегледи, клинички и лабораториски, лекување 
амбулантско, забна амбуланта и теренска бабичка 
служба. 

Установата е основана со решението на На-
родниот одбор на општината Чашка бр. 02-140/1 
од 12.1.1959 год. 

Установата ќе ја потпишува д-р Владо Костиќ. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

установата е Народниот одбор на општината 
Чашка. 

Од Народниот одбор на општината Чашка. 
(391) 

Народниот одбор на општината — Одделение за 
општествени служби — Кичево, согласно со реше-
нието бр. 05-4204/1 од 19-IV-1963 година, изврши нов 
упис во регистарот на здравствените установи на 
страна 5, реден број 2 и го запиша следното: 

За потписници и застапници на Здравствениот 
дом во Кичево се назначени др. Методија Гаврило-
ски, лекар од општа пракса, и Ефто Тодоровски, 
шеф на книговодството на установата. 

Од Народниот одбор на општината Кичево. (478) 

Народниот одбор на општината — Одделение за 
општествени служби — Кичево, согласно со реше-
нието бр. 05-4205/1 од 19-IV-1963 година, изврши нов 
упис во регистарот на здравствените установи на 
страна 1, реден број 1 и го запиша следното: 

За потписници и застапници на Општата бол-
ница во Кичево се назначени доктор Христо Ми-
чев, лекар од општа пракса — управник на уста-
новата, и Цапески Трајче, шеф на книговодството. 

Од Народниот одбор на општината Кичево. (479) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 251, страна 903, е запишана под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Осогово" 
од Крива Паланка - Работничка менза во Крива 

15 мај 1963 

Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 1. Предмет на 
работењето на мензата е: угостителска дејност со 
давање еден: оброк јадење и угостителски услуги 
со сите видови безалкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово" -
Крива Паланка, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Крива Паланка бр. 
05-6506/1—1961 од 13-1-1962 година. 

Работничката менза ќе ја л отпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето Поповски Максимов Стојанче, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/62. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 
137, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Поток" од село Глумово — Погонска единица бр. 
4 во село Глумово, Скопска околија. Т1редмет на 
работењето на погонската единица е: производство 
на Ракотворби од слама, шавор и врбена прачка. 

Погонската единица е основана од Земјодел-
ската задруга „Поток" од село Глумово, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Горче Петров под бр. 03-711/1 од 17-111-1962 година. 

Погонската единица ќе ја претставува, задол-
жува и раздолжува задругата, а раководителот Жив-
ковски Дамјан Рафе, нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/62. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 742, страва 275, свеска Ш, е запи-
шана под фирма: Шумско-индустриско претприја-
тие „Црни Бор" од Прилеп — Продавница за на-
мештај во Скопје, ул. „Караорман" бр. 9. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
готов намештај што го произведува претприја-
тието. 

Продавницата е основана од Работничкиот 
совет на Шуме1Ш-индустриското претпријатие „Цр-
ни Бор" од Прилеп, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
под бр. 13609/61 од 16-11-1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Прој-
КОСКИ Илија, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 199/62. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 753; 
страна 349, свеска Ш, е запишана под фирма: 
Земљорадничка задруга Крпимеј — Подујево — 
Продавница на огревно дрво во Скопје, ул. „Огњан 
Прица" бр. 21. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на огревно дрво. 

Продавницата е основана од Земљорадничката 
задруга — Крпимеј — Подујево, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода - Скопје под бр. 17150 од ЗО-ХП-1957 
година. 
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Продавницата ќе ја (потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Сопа 
Хамди, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 414/62. (890) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-1-1962 година, рег. бр. 5/62, свеска П, е за-
пишано под фирма: Туристичко угостителско прет-
пријатие „Отешево" во Отешево. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: туризам и угости-
телство. 

Претпријатието е основано од Народниот од-
бор на општината Ресен, со решението бр. 01-11530/i 
од 28-ХП-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Васил Димовски. 

Конституирањето на претпријатието е извр-
шено на 15-11-1962 година, со Фи бр. 90/62. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 47/62. (964) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-УП-1962 година, рег. бр. 192/55, свеска I, е за-
пишана под фирма: Работничка менза при Прет-
пријатието за транспорт од Битола. Предмет на 
работењето на мензата е: приготвување на топли 
јадења исклучиво за работниците и службениците 
на претпријатие-но, како и продажба на пиво PI 
безалкохолни пијалоци во затворени шишиња и 
кибрит. 

Мензата е основана од Претпријатието за тран-
спорт од Битола, а основањето е одобрено од НО 
на општината Битола, со решението бр. 06-3457 
од 7-УП-1962 година. 

Мензата ќе ја потпишуваат раководителот Ве-
селов Шабан Зија и Димитровски Христо Влади-
мир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 299/62. (1175) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Vn-1962 година, рег. бр. 5/59, свеска П, е запи-
шана под фирма: ^Продавница број 5 во Прилеп 
во состав на Претпријатието за готова облека „Со-
лидност" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на производите на Прет-
пријатието „Солидност" од Прилеп. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Солидност" од јПрилеп, а основањето е одобрено 
од Народниот одбор на општината Прилеп, со ре-
шението бр. 04-4592/1 од 6-УП-1962 година. 

Раководител на продавницата е Поповски Вик-
тор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 320/62. (1185) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

Бр. IB - Стр. 23 

25-УП-1962 година, рег. бр. 16/62, свеска П, е за-
пишана под фирма: Трговска продавница во Струга 
на Трговското претпријатие „Југотехника" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на железна и метална стока, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор, моторни во-
зила, резервни делови и друго, поледелски машини 
и алат, фотографски и оптички апарати, инстру-
менти и прибор, музички инструменти, радиоапа-
рати и прибор, електротехнички материјали, саати 
и изработки од племенити материјали, градежен 
материјал, санитарен и инсталационен материјал, 
стакло, порцелан и керамичка стока, намештај, 
техничка стока за снабдување на производните 
претпријатија и занаетчиството. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Југотехника" од Скопје, а согласно со 
одобрението на НО на општината Струга бр. 
07-3366/1 од 7-V-1962 година. 

^Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Милевски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 245/62. (1190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 205, страна 545, е запишан под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Киро В. Богдански, Скопје. (992) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Битола на име Трајан Нове Јанкуловски, с. Слоеш-
ница, Битолско (1305) 

Воена книшка издадена во Бовец, Словенија, 
на име Салим Муратов Амитоски, с. Саждево, 
Прилеп. (1306) 

Воена буквица издадена од ВП 6376 — Сарајево 
на име Александар К. Стефановски, Горче Петров. 

(1307) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Славчо Панче Костурлиев, Скопје. 

(1308) 
Воена легитимација на име Александар Петрев 

Ѓоргиевски, с. Облаково, Битолско. (1309) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Гостивар на име Азир Арслана Рамадани, с. Чајле,, 
Гостивар, (1310) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек Чаш-
ка на име Шабан Усеинов Мемедов, с. Мелница, 
Титоввелешко. (1343) 

Воена книшка издадена од Воена пошта бр. 3124 
— Књажевац на име Душан Стојко Николовски, с. 
Куклица, Кратово. (1379) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Штип на име Пане Т. Јовановски, Скопје. (1428). 
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— Млечен ресторан — Скопје, ул. „Железничка" 
бр. 7. ^Предмет на работењето на ресторанот е: 
продажба на млечни и сувомесни производи, бурек 
и бели печива. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Претпријатието за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје, 
а согласно со решението бр. 8536 од 8-IX-1958 го-
дина. 

Раководител на ресторанот е Владичева^! 
Пане. 

Млечниот ресторан ќе го претставува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето матичното претпријатие. 

Од Окружниот' стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 546/62. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 757, страна 379, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Стандард" во 
Драчево, СКОПСКО. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: изведување на сите видови градежни 
работи. 

11ретпријатието е основано од Народниот од-
бор на општината Драчево, со решението бр. 1607 
од 16-VI-1962 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Пет-
ковски Трпе? в. д, директор. 

Претпријатието е конституисано согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината 
Драчево бр. 30-2844/1 од 21-УШ-1962 година. 

Од Окружниот ете;папски суд во Скопје, Фи 
бр. 562/62. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 758, страна 385, е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет со индустриска 
и техничка роба од Дубровник — Претставништво 
во Скопје, ул. „Триглавска" бр. 7. Предмет на 
работењето на претставништвото е: склучување 
на договори за сметка на претпријатието „СРГ". 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието за промет со индустриска 
и техничка роба — Дубровеик, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ида-
дија - Скопје бр. 04-11046/1 од 20-УП-1962 го-
дина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Атанас 
Манушевски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 527/62. (1217) 

15 мај 1963 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на З-УПГ-1962 година, рег. бр. 10/59, свеска I, е 
запишан под фирма: Склад во Демир Хисар на 
Претпријатието за промет со жито „Жито Маке-
донија" од Битола. Предмет на работењето на 
складот е: продажба на производи од жито (браш-
но, трици, ориз, грав и др. производи од жита-
рици); 

— откуп на житарици, ориз, грав и др; и 
— размена на брашно и трици со разни жи-

тарици. 
Складот прометот може да го обавува на го-

лемо и мало, придржувајќи се кон т. 3 од Наред-
бата за продажба на стоки на мало во складовите. 

Складот е основан од Претпријатието „Жито 
Македонија" — Филијала во Битола, а согласно 
со решението на НО на општината Демир Хисар 
бр. 03-2147/1 од 26-VTT-1962 година. 

Раководител на складот е Велјановски Јордан, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 323/62. (1235) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации 
на 31-VIH-1962 година, рег. бр. 12/55, свеска Ш, е 
запишана под фирма: Продавница за вар број 6 
во Битола на Земјоделската задруга „11 октомври" 
од село Косел, Охридско ^Предмет на работењето 
на продавницата е: 'продажба на вар од сопствено 
производство. 

Продавницата е основана од Земјоделската 
задруга „11 откомври" од с. Косел, а основањето 
е одобрено од НО на општината Битола, со реше-
нието бр. 06-2563/1 од 15-VI-1962 год. 

Раководител на продавницата, е Јани Петрески, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 290/62. (1236) 

СОДРЖИНА 
Страна 

103. Уредба за Републички завод за продук-
тивност на трудот — — — — — — 361 

104. Одлука за намената, условите и начинот 
за давање кредити за индустрија и ру-
дарство од средствата на кредитот даден 
на HP Македонија од Општиот инвести-
ционен фонд за унапредување стопан-
скиот развиток на недоволно развиените 
подрачја — — — — — — — — 362 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3228) — Скопје 


