
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен Бесник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Понеделник, 31 декември 1962 
С к о п ј е 

Број 42 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 96 дин. 

Год, XVIII Жиро сметка број 802—11/1—698. 

209. 
На основа член 49 став 2 во' врска со член 77 

од Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 декември 1962 година и 
на седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 26 декември 19^2 година, донесе 

210. 
На основа член 156 став 1 од Законот за бу*-

џетите и финансирањето на самостојните уста^ 
нови, Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 26 декември 1962 година и на седни-
цата на Соборот на производителите одржан^ на 
26 декември 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕ-

БИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ—МАРТ 

1963 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на потребите на Народна Ре-

публика Македонија ќе се врши времено за месе-
ците јануари—март 1963 година. 

II 
Наплатата на приходите и финансирањето на 

расходите во месеците јануари—март ќе се врши 
по општите одредби на Законот за буџетот на На-
родна Република Македонија за 1962 година со тоа 
што вкупниот износ на расходите да не ја надмине 
четвртината од вкупниот износ на расходите одо-
брени со тој Закон. 

III 
Во текот на временото финансирање не можат 

да се обезбедуваат средства за нови службенички 
места, надлежности односно работи и нови уста-
нови. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1963 година. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0102-156 
26 декември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

, на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Милан Петровски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕ-

ЗЕРВНИОТ ФОНД НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За давање прва помош на настраданото насе-

ление од поплавата во ноември 1962 година во На-
родна Република Македонија, од средствата на Ре-
зервниот фонд на Народна Република Македонија 
на Републичкиот одбор за помош на настраданите 
од) поплавата му се доделуваат 73,000.000 (седумде-
сет и три милиони) динари без обврска на враќање. 

II 
Начинот и условите за трошењето на сред-

ствата од претходната точка ќе ги пропише Изврш-
ниот совет. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување. 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 0102-155 

26 декември 1962 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, е. р. 
Потпретседател 

на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

211. 
П Р Е П О Р А К А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Народното собрание на НР Македонија, на за-
едничката седница на Републичкиот собор и Собо-
рот на производителите, одржана на 26 декември 
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1&62 година ги претресе Анализата за здравстве-
ната состојба-на населението во НР Македонија и 
основните проблеми во здравството и Извештајот 
за спроведувањето на реорганизацијата во социјал-
ното осигурување со анализа на расходите за девет 
месеци од 1962 грдана коишто на Народното собра-
ние му ги достави Извршниот совет и го конста-
тира следното: 

1; Здравствената состојба на народот во НР 
Македонија е знатно подобрена во изминатиот пе-
риод што се гледа од: 

— смалувањето на заболувањата воопшто и по-
себно од смалувањето на заразните и некои други 
карактеристични болести; 

— смалување™ на општата смртност и посебно 
од смалувањето на смртноста ка ј децата; 

— зголемувањето на просечниот век на жи-
веење на граѓаните. 

2. Постигнатите резултати во подобрувањето на 
здравствената состојба на народот се должат на 
подобрениот животен, личен и општествен стан-
дард на граѓаните, на порастот на културно-прос-
ветното ниво на народот, како и на проширувањето 
на дејноста на мрежата од здравствени установа, 
нејзиното опремување со опрема и кадар оспособен 
за укажување поефикасна здравствена заштита. 

3. Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати, 
Народното собрание констатира дека здравствената 
состојба на населението се уште заостанува поради 
следното: 

' а) се уште е голем бројот на заболувањата од 
разни болести а посебно бројот на заболувањата од 
заразни болести поради што степенот на општата 
смртност и особено таа ка ј децата во нашата Ре-
публика е над просекот од целата земја а просеч-
ниот век на живеење во НР Македонија покус од 
просекот во земјата, 

б) се уште нивото на хишено-апидемиолошката 
состојба во нашата Република е незадоводувачко; 
недостатни се превентивните мерки за еозбивање 
на заразните болести и за спречување на заболу-
вањата; недостатна е заинтересираноста на здрав-
ствените установи и здравствените работници за 
развивање и унапредување на превентивната здрав 
ствена заштита; се уште постојат подрачја непо-
криени со нужниот број установи за укажување 
основна и превентивна здравствена заштита; не-
равномерно е .распореден здравствениот кадар а 
особено лекарскиот кадар во одделни подрачја; се 
уште слабостите во организацијата и во работењето 
на здравствените установи се значителни и нивото 
на хигиено-здравствената култура ка ј дел од насе-
лението, особено на село, е релативно ниско. 

Имајќи ги предвид изложените констатации, а 
со цел да се забрза подобрувањето на здравстве-
ната состојба на населението во нашата Република 
на основа член 21 став 3 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, Народното собрание на НР Македонија 
ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Сите надлежни органи и одговорни општеетве-

но-политички фактори во областа на здравството 
да ги засилат напорите за превземање и спроведу-
вање на потребните превентивни и организациони 
мерки и тоа: 

1. Народните одбори на општините и околиите 
програмирањето на здравствената заштита на свое-
то подрачје да го засновуваат врз претходно уста-
новување на хигиено-епидемиолошката состотба и 
при планирањето на мерки да и даваат првенство 
на превентивната здравствена заштита. Исто така 
да ги зголемат настојувањата за обезбедување на 
потребните санитарно-хигиенски услови во населе-
ните места, комуналните и други јавни објекти, а 
посебно внимание да обрнат на снабдувањето на 
населението со хигиенски исправна вода. 

2. Здравствените установи од амбулантно-по-
ликлинички и диспанзерски карактер посмело да 
ја преориентираат својата работа кон превентив-
ната дејност, а стационираните здравствени уста-
нови својата лечебна дејност да ја поврзуваат и 
ускладуваат со оние потреби на превентивата 
здравствена заштита, коишто произлегуваат од па-
толошката на нивниот терен и од барањата на со-
одветните превентивни здравствени служби што 
дејствуваат на одредено подрачје. 

Здравствените установи и другите соодветни 
органи да се заложат за целосно воведување и 
ажурно спроведување на перманентна! а вакцина-
ција за спречување на заразните заболувања ка ј 
децата. \ 

4. Комуналните заедници, заводите за соци-
јално осигурување и народните одбори на општи-
ните при склучувањето на договори со здравстве-
ните установи, во рамките на расположивите сред-
ства, приоритет да им даваат на превентивните 
мерки и акции за заштита на народното здравје. 

5. Органите на општественото самоуправување 
во пре! при] ати Јата, училишта ха и други раоотни 
организации да н а е ж у в а а т да се соезбедат хи-
гиенски услови на раоотењето и да превземаат 
мерки за нивното редовно одржување на потребно 
ниво. ) 

II 
1. Надлежните органи на народните одбори на 

општините и надлежните органи на другите поли-
тичко-териториј алии заедници да вложуваат пого-
леми напори за натамошното проширување на 
мрежата од здравствени установи од амбулантно-
поликлинички и превентивен карактер, не запоста-
вувајќи ги потребите на стационарните здравствени 
установи и дава јќи првенство на оние подрачја што 
не се покриени со здравствени установи за основна 
здравствена заштита. 

2. Да се обрне поголемо внимание и даде пого-
лема помош за подобрување на внатрешната орга-
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низација на здравствените установи и нивното 
опремување со опрема и кадри и води сметка за 
правилен и рамномерен распоред на здравствените 
кадри во сите подрачја од соодветната територи-
јално-политичка единица. 

3. Органите на управувањето на здравствените 
установи при расподелбата на чистиот приход дп 
водат грижа за натамошниот развој и јакнење на 
материјалната основа на својата работна организа-
ција. 

III 
На здравственото просветување на "населението 

да му се обрне нужното внимание како на фактор 
од прворазредно'значење за зачувување здравјето 
на луѓето. 

Здравствените установи и здравствените работ-
ници се најповикани да придонесат во тој поглед 
и треба да ги вложат сите напори во издигнува-
њето здравствената свест и просвета на населе-
нието, особено во селата. Оваа задача се поставува 
и пред здруженијата на здравствените работници 
од сите профили. Исто така и другите општествено-
политички организации, организациите на ССРН на 
Македонија, синдикалните организации во прет-
пријатијата и установите, организациите на Црве-
ниот крст и други да укажуваат подршка при ре-
шавањето на овој проблем од кој многу зависи 
здравјето на луѓето. 

IV 
Здравствените установи и нивните органи на 

управувањето како и спштествено-политичките ор-
ганизации кои дејствуваат на нивното подрачје да 
обрнат посебно внимание на последното спроведу-
вање на принципот за расподелба на личниот до-
ход спрема вложениот труд. Народните одбори да 
обрнат поголемо внимание на составот и работата 
на а р б и т р а ж и в е комисии. 

Кон подобрувањето на организацијата на здрав 
ствената служба и кон интегрирање на одделни 
сродни служби или установи да се пристапува по-
сле темелно анализирање на сегашната состојба во 
конкретното место или подрачје, тргнувајќи притоа 
и од изгледите и можностите да се обезбеди по-
брза, поквалитетна, поефикасна и поекономична 
здравствена заштита на луѓето. 

Органите надлежни за работите на здравството 
во општините, како и органите на управувањето 
на здравствените установи, комуналните заедници 
на осигурениците и органите на заводите за соци-
јално осигурување посмело да пристапат кон ожи-
вотворување™ на принципот за слободен избор на 
лекар во оние општини во кои има услови за тоа. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1663/2 
26 декември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

^ 1 2 . 

На основа точка 8 од Одлуката за доделување 
новогодишна награда на службениците и работни-
ците на сојузните државни органи и установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 50/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
И УСТАНОВИ 

1. Новогодишната награда за 1962 година ќе се 
исплати на службениците и работниците во редо-
вен работен однос како и на хонорарните службе-

' ници запослени со полно редовно работно време, 
и тоа: 

а) во висина на месечната плата на службе-
ниците кои во 1962 година поминале во служба 
преку седум месеци; 

б) 50 г /с од месечната плата на службениците 
кои во 1962 година поминале во служба од три до 
седум месеци. 

2. Новогодишната награда ќе се исплати: 
а) На службениците и работниците на репу-

бличките државни органи, како и на службениците 
и работниците на организациите и самостојните 
установи спрема кои републичките државни органи 
вршат права на оснивач, а на кои се применуваат 
одредбите за платите од Законот за јавните служ-
беници и прописите за платите донесени на основа 
тој Закон; 

б) На службениците и работниците на Сто-
панската комора на НРМ; 

в) На лица запослени во просветните и на-
учните установи, што ги осниваат републички ор-
гани, кои се плаќаат според правилник ако во су-
мата за лични дрходи не е засметана и новогодиш-
ната награда; и 

г) На семејствата на лицата од претходните 
точки што почнале во 1962 година ако во моментот 
на смртта ги исполниле условите пропишани со 
Одлуката. 

3. Новогодишна награда не им припаѓа на 
службениците и работниците на кои службата во 
1962 година им престанала по чл. 92 ст. 1 т. 5 или 6, 
по чл. 137 ст. 1 т. 4, 5 или 6 од Законот за јавните 
службеници. 

4. Исплатата на новогодишната награда ќе се 
изврши во декември 1962 година. 

5. Под плата во смисла на оваа одлука се под-
разбираат сите редовни примања кои според по-
стојните прописи се сметаат како плата за редовно 
работно време. 

6. Придонесот за социјалното осигурување, при-
донесот за станбената изградба и надоместа на 
сообраќајните стопански организации за повлаети-
ците во патничкиот сообраќај во 1962 година нема 
да се пресметаат и исплатат со новогодишната на-
града по оваа одлука. 

7. Исплата на новогодишната награда на служ-
бениците и работниците на републичките органи, 
установи и организации ќ е се изврши на тодор 
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Средствата на Републичкиот буџет за 1962 година, 
& на службениците и работниците на Стопанската 
комора на НРМ и самостојните установи од сред-
ствата наменети за лични расходи односно од сред-
ствата на фондовите за наградување на работни-
ците и службениците. 

Исплатата на новогодишната награда ја врши 
Органот, установата односно организацијата каде е 
службеникот запослен односно Кај која бил запо-
слен при престанокот на службата. 

В. Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа може да донесе упатство за спроведување 
на оваа одлука. 

9к Оваа одлука стапува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3625/1 
17 декември 1962 година 

, Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брчковски, е. р. Александар Грличков, с. р. 

213. У 
На основа член 2 став 2 и член 3 став 2 од 

Уредбата за основање Советот за научна работа на 
Народна Република Македонија („.Службен весник 
на НРМ" бр. 18/58), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
ЗА НАУЧНА РАБОТА НА НРМ И ИМЕ-

НУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН 

1. Се разрешува од должност член на Советот 
За научна работа на НРМ — Ванчо Бурзевски, вон-
реден професор на Економскиот факултет—Скопје, 
по негово барање. 

2. За член на Советот за научна работа на 
НРМ се именува Горе Горевски, организационен 
секретар на Околискиот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија за Скопска околија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3658/1 
18 декември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Гр личков, е- р. 

214. 
На основа член 99 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/59) по 
предлог на Народниот одобор на општина Чашка 
бр. 02-2087/2 од 20-УИ и 9-Х1-1962 година, Изврш-
ниот совет донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 1 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
ВО СЕЛО СТЕПАНЦИ 

1. Се укинува Основното училиште во село 
Степанци. 

2. На учениците од ова училиште надлежниот 
народен одбор ќе им обезбеди посетување на на-
става во најблиското основно училиште. 

3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за по-
натамошното управување со општонародаиот имот 
со кој управувало училиштето како и на кого ќе 
се предаде архивата на училиштето. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и другиот персонал на укинатото учи-
лиште ќе одлучи за распоредувањето на персона-
лот од ова училиште на нова должност и рокот за 
примопредавањето на должноста. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3660/1 
18 декември 1962 година 

1 Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е- р. Александар Гр личков, е. р. 

215. 
На основа член 99 од Законот за основното учи-

лиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/59) по 
предлог на Народниот одбор на општината Ресен 
бр. 06-7456/1 од 31. VIII. 1962 година, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

ВО СЕЛО КОЊСКО 

1. Се укинува Основното училиште во село 
Коњско. 

2. На учениците од ова училиште надлежниот 
народен одбор ќе им обезбеди посетување на на-
става во најблиското основно училиште. 

3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за 
понатамошното управување со општонародниот 
имот со кој управувало училиштето како и на кого 
ќе се предаде архивата на училиштето. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и другиот персонал на укинатото учили-
ште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот 
од ова училиште на нова должност и рокот на при-
мопредавањето на должноста. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3660/2 
18 декември 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

216. 
На основа член 99 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/59) по 
предлог на Народниот одбор на општината Струга 
бр. 08-8483/1 од 3. X. 1962 година, Извршниот совет 
донесува I 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

ВО СЕЛО ЛОКОВ 

1. Се укинува Основното училиште во село 
Локов. 

2. На учениците од ова училиште надлежниот 
народен одбор ќе им обезбеди посетување на на-
става во најблиското основно училиште. 

3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за 
понатамошното управување со огпнтонародниот 
имот со кој управувало училиштето како и на кого 
ќе се предаде архивата на училиштето. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и воспитниот персонал на укинатото учи-
лиште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот 
од ова училиште на нова должност и рокот на при-
мопредавањето на должноста. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3660/3 
18 декември 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е- р. Александар Грличков, е. р. 

217. 

На основа член 99 од Законот за основното 
училиште („Службен) весник на НРМ" бр. 35/59) по 
предлог на Народниот одбор на општината Прилеп 
бр. 06-5719/1 од 15. VIII. 1962 година, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

ВО СЕЛО ДАБНИЦА 

1. Се укинува Основното училиште во село 
Дабница. 

2. На учениците од ова училиште надлежниот 
народен одбор ќе им обезбеди посетување на на-
става во најблиското основно училиште. 

3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за 
понатамошното управување со општонародниот 
имот со кој управувало училиштето како и на кого 
ќе се предаде архивата на училиштето. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и другиот персонал на укинатото учили-
ште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот 
од ова училиште на нова должност и рокот на при-
мопредавањето на должноста. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3660/4 
18 декември 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е- р. Александар Гр личков, е. р. 

218. 

На основа точка 6 од Упатството за испитите 
за здобивање со степени на стручно образование на 
работниците на практична работа во стопанска ор-
ганизација („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61 год.) 
и член 1 од Правилникот за полагање испит за 
здобивање со степени на стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична работа 
во стопанска организација (^Службен весник на 
НРМ" бр. 29/61 год.) и предлогот на Стопанската 
комора на НРМ, Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАНА 
СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
НИЕ НА РАБОТНИПИТЕ ШТО СЕ ОСПО-
СОБЕНИ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО 

СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СОО-
БРАЌАЈНАТА СТРУКА (ПАТНИОТ 

СООБРАКАЈ) 

I 
Според оваа испитна програма ќе полагаат ис-

пит за здобивање со стручно образование за сте-
пен на квалификуван и висококвалификуван 
работник од сообраќајната струка (патниот сообра-
ќај) работниците што се оспособени со практична 
работа во стопанска организација или установа во 
следните занимања: 

1. П а т а р 
2. К о н д у к т е р 
3. Ш о ф е р — возач на моторни возила. 

И 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА 

КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 

Занимање ПАТАР 

Практичен дел 
Практичниот дел на испитот се состои од пис-

мена задача и изведување практична работа. 
а) Писмена задача 
Со писмената задача кандидатот треба да по-

каже потребни знаења во врска со следните работи: 
— составување писмен извештај за положбата 

на делницата на патот, што ја одржува како патар; 
— писмено (искажување на потребите од разни 

материјали и работна рака за извршување на од-
редени работи (задачи) за одржување и поправка 
на патот; и 

— пресметување на количините од измерените 
на теренот фигури, на ископ, на сложен камен, 
туцаник, песок:, извршените поправки на патот или 
делови од некој објект. 

б) Практична работа 
Со практичната работа се цени стручната оспо-

собеност на кандидатот за успешно и самостојно 
вршење на сите практични работи што доаѓаат 
предвид при одржувањето на одредена делница на 
патиштата и тоа: 

Поправка на оштетени делови на патишта (ко-
ловози) од различити видови (туцанички, камен; 
коцка, асфалт-бетон и цемент-бетон^. 
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Планирање банкини, одводни бразди и поправка 
на патните и сообраќајните сигнали. Поправка на 
поодделни делови од к о н с т р у к ц и ј е на патот и об-
јектите (засек насип, подлога, делови на тунел, 
делови на насип, столбови,сливници и тн.). 

Основни зидарски работи: правење зидарски 
малтер, ѕидање со камен, како и други зидарски ра-
боти што се сврзани со одржување на патиштата 
и другите сообраќајни објекти. 

Ракување со сите мерни инструменти, алати и 
машини што се користат при одржувањето на па-
тиштата. 

Теориски дел 
Теорискиот дел на испитот се состои од струч-

но-теориски и спштообразовеи предмети. 
Од стручно-теориските предмети кандидатот ги 

полага следните предмети: 1. општо познавање на 
патиштата и сообраќајот; 2. алат, мерни инстру-
менти и градежни машини и 3. хигиено-техничка 
заштита при работата. 

1. О п ш т о п о з н а в а њ е н а п а т и ш т а т а 
Поделба на патиштата по значење, по густина 

на сообраќајот или по оптеретување и по вид на 
сообраќајот што се одвива по нив. 

Елементи и конструкција на патот: долни строј 
или трупот на патот со објектите и горниот строј 
или коловозот на патот. 

Објектите што се изработуваат на патот при 
преминување на реки, потоци, пор зи. води, длабоки 
долини, пресечување со други сообраќајници (па-
тишта од повисок или понизок ред, железнички 
пруги). 

Видови коловози во -зависност сд важног та и 
оптеретеноста на патот (шосе, макадам, асфалт-бе-
тон, цемент-бетон и коцка). 

Градбата на патиштата, обележување на на-
пречните профили, напречен подложен транспорт 
на ископите и материјалите, поземјишта и денон, 
спремање на материјали за градење на патот и др. 

Одржување на долниот строј на патиштата, 
објектите и коловозот. 

Познавање особините на градежниот материјал 
во примена за изработка на патиштата и други 
сообраќајни објекти: камен за ѕидање, подлога и 
туцаних, бетон-обичен и армиран, цемент и него-
вите својства, песок, дрво, железо и други видови 
материјали и нивното својство и употреба. 

Познавање на прописите за заштита и употреба 
на јавните патишта и за броење на сообраќајот на 
патиштата. 

Работен налог, патарска книшка. 
Знаци за опасност, за упозорување м обавесту-

вање, колобрани, гранични белези на патот, значе-
њето на сообраќајните знаци и начин на нивното 
поставување и одржување. Разликување и називи 
на патните и сообраќајните сигнали (знаци за опас-
ност, за изричити наредби и знаци за обавестуЕа-
ње). Километарон и хектометарски белези. 

2. А л а т , м е р н и и н с т р у м е н т и и г р а -
д е ж н и м а ш и н и 

Основно познавање и опис на деловите и функ-
циите на градежните машини што се употребуваат 
за градење и одржуваше на патишта: валци, каме-

нотрошачки, машини за топење на асфалт, прскал-
ки, шприц-машина, набивач™, ежови, влекачи, 
трактори, булдожери. 

Детално познавање и опис на целокупниот ра-
чен алат, прибор и мерни инструменти со кои 
ракува патарот и надзорниот : лопата, мотика, лост, 
ќусќија, количка, прибор за мерење и снимање: 
шаблони, рамнила, либела, значки, крстови за ви-
зпрање, висок и др. 

3. X и г ји е н; 01 >- е( х н и ч к а з а ш т и т а 
Поим за хигиената и нејзините основни пра-

вила. Техничка заштита на телото при изведува-
њето на разни работи: при работа во каменолом, 
при палење на мини, при обработувањето на камен 
за ѕидање, при рачно и машинско дробење на камен, 
при гаснење на Еар, при ѕидање на разни потпорни 
ѕидови, при разни работи во тунел, пропуст, при 
изготвување на асфалтна маса и асфалтирање на 
коловоз и заштита од сунчаница. 

Основни знаења за укажување прва помош во 
случај на несреќа при работа: сончаница, крваре-
ње, прелом на коски и други евентуални повреди. 

Занимање КОНДУКТЕР 

Практичен дел 
Практичниот испит на кандидатот се состои од 

извршување на одредена практична задача која 
треба да содржи некои од свие работи: 

— јавување на должност и примање налог за 
работа (патен налог и документи со кои се манипу-
лира во текот на возењето); 

— преглед на возилата во однос на хигиенските 
услови и условине за удсбноста на патувањето; 

— примање и манипулација со багажот и 
поштански ге пратки; 

— сместувањето на патниците; 
— помагање на возачот — шоферот во основ-

ните работи и заедничко решавање на сите при-
премни работи што е потребно да се извршат пред 
тргнувањето на пат; 

— издавање и манипулирање со возните билети 
во текот на, возењето: 

— отворање и затворање на прозорците; 
— удобност на патниците за време на патува-

њето; 
— однос кон болни и изнемогнати патници, 

мајки со деца и инвалиди; 
— потребни мерки во врска со безбедноста при 

патувањето на патниците; 
— основно познавање и ракување со моторното 

този ло во врска со помошта што треба да ја ука-
жува на шоферот по потреба (пуштање на возилото 
во работа, употреба на светлосната и звучната сиг-
нализација кочење и ел.). 

Теориски дел 
Теорискиот дел на испитот се состои од стручно-

теориски и општообразовни предмети. 
Од стручно теориските предмети кандидатот 

ги полага следни!е предмети: 1 прописи од областа 
На сообраќајот, 2 превозни средства за патници во 
патниот сообраќај, 3 организација и услови за пре-
воз во друмскиот сообраќај, 4 сообраќајна геогра-
фија и 5 хигиено-техничката заштита при работата, 
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1. П р о п и с и од о б л а с т а н а с о о -
б р а ќ а ј о т 

Основно познавање на прописите за превоз во 
патниот сообраќај. 

Основно познавање на прописите за инспекци-
јата во патниот сообраќај. 

Детално познавање на прописите што ги регу-
лираат повластиците во патниот сообраќај и 

Основно познавање на сите други републички 
и сојузни прописи што го регулираат превозот на 
патници во обем што е во врска со службата на 
кондуктер. 

2. П р е в о з н и с р е д с т в а з а п а т н и -
ц и т е в о п а т н и о т с о о б р а ќ а ј 

— Видови средства за превоз на патниците во 
патниот сообраќај и експлоатационо-техничките 
•својства на овие средства; 

— основни делови (склопови) и нивните функ-
ции на поодделни видови возила; 

— уреди и спрема на средствата од кои зависи 
удсбноста на превезот, како и хигиенс-санитарните 
уреди во возилата. 

3. О р г а н и з а ц и ј а и у с л о в и з а п р е -
в о з в о д р у м с к и о т с о о б р а ќ а ј 

— Поим за: точноста, сигурноста, удобноста, за-
честеноста, брзината и економичноста во патниот 
сообраќај; 

— поделба на одделни превози во патничкиот 
сообраќај: градски, приградски и меѓуградски, 
(излетнички, кружни и други патувања; 

— автобуски станици и стојалишта — органи-
зација и користење; 

— возен ред: составување, видови и елементи 
на возните редови, услови за придржување кон 
возниот ред; познавање и давање информации по 
возните редови; 

— превезен договор: основни елементи на дого-
ворот за превоз; 

— права и должности на патниците за време 
на патувањето; 

— права и должности на превозникот; 
— должностите на сообраќајниот персонал и 

однесувањето на кондуктерот спрема патниците; 
— контролно-известителна служба; 
— постапка во случај на незгода или несреќа; 
— царинска постапка при превоз на патниците 

во меѓународен превоз; 
— тарифи, видови на пресметки, а во врска со 

тоа: единица на експлоатационен учинок (колски 
км., патнички км., патен км. и ел.): 

— манипулација со билети, пари, багаж и пошта 
и пропратни документи; 

— водење статистика при превозот на патни-
ците. 

4. С о о б р а ќ а ј н а г е о г р а ф и ј а 
— Видови на патишта; 
— географска положба на ФНРЈ и сообраќајна 

поврзаност со соседните и други земји; 
— сообраќајната мрежа во ФНРЈ со детално 

познавање на сообраќајната мрежа во НРМ (јадни 
патишта, железници и водни патишта); 

— главни железнички јазли и пристаништа во 
ФНРЈ; 

— туристички подрачја и нивната сообраќајна 
поврзаност (друмски сообраќај); 

— сообраќајна поврзаност на народните репуб-
лики и автономните единици и зависно од тоа, нив-
ниот стопански развиток во склоп на ФНРЈ; 

— развиеноста, на градската сообраќајна мрежа 
во ФНРЈ, а посебно во НРМ; 

— основно познавање и читање на географска 
и сообраќајна карта, по однос на сообраќајни бе-
лези (комуникации и нивните објекти). 

1. X и г и е н о-т е х н и ч к а з а ш т и т а 
— Поим за хигиено-техничка заштита — оп-

шти начела; 
— правила ?а хигиено-техничката заштита во 

претпријатието (содржина и значење); 
— хигиената во колата — автобусот; 
— укажување прва помош во случај на зло-

полуки и други евентуални повреди; 
— рачна аптека, намена содржина, (нужни ле-

карства) и начини на нејзината употреба, и 
— мерки за безбедност на патниците за време 

на патувањето односно превозот. 

Занимање ШОФЕР — ВОЗАЧ НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

Практичен дел 
Практичниот дел на испитот се состои од прак-

тично возење и практична работа на поправка и 
одржување на моторните возила. 

а) Практично возење 
На практичното возење кандидатот преку раз-

ни супозиции (конкретни испитни задачи), треба да 
покаже потребни стручни квалитети и оспособеност 
во1 возењето и редовното одржување на моторното 
возило, кои спрема оценката на комисијата ќе мо-
жат да обезбедат потребна сигурност и безбедност 
и успешно самостојно ракување со разни моторни 
возила од јавниот патен сообраќај. 

Практичното возење се полага на моторни во-
зила од „Ц" категорија, а возачките квалитети на 
кандидатите се утврдуваат според овие практични 
работи: 

— преглед на моторното возило пред тргнување 
на возење заради сигурност и безбедност на соо-
браќајот; 

— преглед на моторот, системот на кочење, за 
напојување со гориво, за осветление и сигнализа-
ција, гумите, прирачнист алат и количината на 
гориво и мазиво; 

— припрема на моторното возило за работа — 
возење, палење на моторот и контрола на неговото 
функционирање, како и функционирањето на сите 
системи (механизми); 

— управување со моторното возило: тргнување 
од место, возење по рамен и прав пат, менување на 
брзината, давање сигнали, влегување во кривини, 
возење наугоре и надолу, завртување на возилото 
на тесен пат и ограничен простор, заобиколување м 
престигнување на други моторни возила при нор-
мални и ненормални услови (широк, тесен пат, кри-
вина, дење, ноќе), влегување и излегување од огра-
ничен простор, влегуваше во ограничен простор со 
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задене од, возење преку насип, сопирање на мотор-
ното возило, ненадејно сопирање и сопирање на 
одредено место, запирање на стрмнина, возење на-
зад на стрмнина и повторно движење на стрмнина-
та, влегување во гаража, тргнување на возилото од 
одредено место, возење и маневар на моторното 
возило со приколица, постапката и возење на но-
вомонтирано возило и возење на моторно возило на 
кое е извршен поголем ремонт; 

— преглед на моторното возило по завршеното 
возење. 

Практичното возење се спроведува по одредена 
маршрута со група на кандидати. 

б) Одржување и поправка на моторни возила 
Практичната работа од одржување и поправка 

на моторните возила опфаќа: 
— делатно познавање на сите работи што доа-

ѓаат предвид за припремање, одржување на мо-
торното возило, сменување поедини делови и вр-
шење поправки кои доаѓаат предвид во редовното 
одржување на моторното возило; 

— поправка на кочници со штеловање, штело -
вање на куплунг и поправка на разни други уреди 
и системи; 

— демонтирање и монтирање на мењач и кон-
статација на неисправностите, поправка на ком-
пресијата, сменување на кочните папуни, поправка 
.на уредот за довод на гориво, демонстрант на кар-
теров мењачот и диференци ј а лот, иселување на 
системот за пред палење; 

— демонтирање, лепење (поправка) и монтажа 
на гуми и тркала од разни типови моторни возила, 
демонтажа, монтажа на амортизери; 

— сменување на дихтунзи, акумулатори, испи-
тивање и доведување во исправност на електрич-
ната инсталација. 

Практичната работа на поправки и одржување 
се спроведува во авторемонтна работилница по за-
вршеното практично возење. 

Практичното возење и практичната работа на 
поправка се цени како еден предмет. 

Теориски дел 
Теорискиот дел на испитот се состои од струп-

но-теориски и општообразовни предмети. 
а) Стручно-теориски предмети 
Возачите на моторните возила ги полагаат след-

ните стручно-теориски предмети: 1 познавање на 
моторните возила, 2 технологија на автоматерија-
лите, 3 стопанско искористување на моторните во-
зила 4 сообраќајна географија и 5 хигиено-тех-
ничка заштита. 

1. П о з н а в а њ е н а м о т о р н и т е 
в о з и л а 

— Кус историјат на развитокот на моторните 
возила за патен сообраќај, нивните карактеристи-
ки (технички и економски предности). Поделба на 
моторните возила по конструкција и намена; 

— видови мотори во примена кај автомобилите: 
подела на моторите со внатрешно согорување спо-
ред врстите на горивото што се употребува за ра-
бота и според принципот на работа: бензински, 
дизел и полудизел мотори и нивните особини; прин-
цип на работа на четворотактен и 'двотактен мо-

тор со внатрешно согорување; раздели на работ-
ниот циклус кај моторот и неговото траење; ком-
пресионен простор, работен волумен на цилиндерот 
и одот на клипот, снага (сила) на моторот, единица 
за мерење на снаата и од што таа зависи; 

— мотор: составни Делови, опис, улога и начин 
на работата; цилиндер, клипна осовина клипон пр-
стен, клипњача радилица, значај от на брегастата 
осовина со разводник (вентилски) механизам; 

— помошни уреди на моторот, систем за напо-
јување — карбураторски и со убризгување; состав-
ни склопови и делови, нивниот опис, улога и начин 
на работа; резервоар за гориво со проводните 
цевки, пумпа за бензин, пречистувач на бензинот, 
карбуратор, пречистувач на воздухот, пумпа за 
убризгување (шприцање), пумпа за напојување, 
систем на палење (батериско и магнетско), принцип 
на работа: составни склопови и делови, нивниот 
опис, улога и начин на работа, акумулатор, индук-
циски калем (бонбина), прекидач кондензатор, раз-
водник, свеќици, магнет, електромотор (електрич-
ни покретувач), генератор (динамо), регл ер; систем 
за подмачкување: со буткање и со притисок преку 
пумпа, систем за ладење (со вода), термосифонски 
со помош на пумпа и воздушно, принцип на работа, 
опис и улога, составни склопови и делови]; пумпа 
за вода, пернати вентилатор; 

— пренесен механизам: опис, улога и начин на 
работа на одделни склопови и делови, квачило — 
спојница, мењач, карданска осовина и зглобови, 
диференцијал и полуосовина, предна и задна влеча, 
погон на повеќе осовини; 

— електрична врска на рамката и тркалата: 
разни системи, гибњеви — хеликоидални опруга, 
торзилни полути, амортизери; 

— механизам за управување, опис, составни 
склопови и делови и нивниот значај; 

— кочници: разни системи, механички, хидра-
улични, воздушни, опис, улога и начин на работа, 
составни склопови и делови; 

— тркала и гуми: врсти, особини и димензии; 
•— мотори со гас-генератори, опис, улога и на-

чин на работа на одделни склопови и составни 
делови; 

— трактори: нивните технички особини, намена, 
опис на работата на одделни склопови. 

2. Т е х н о л о г и ј а н а а в т о м а т е -
р и ј а л и т е 

Општ поим за материја: природни (физички и 
хемиски) промени. Закон за одржување на мате-
ријата. Поим за хемиски елемент, соединенија и 
смеси. Спојување на материјата со кислород (окси-
дација) и одземање на кислородот (редукција). 
Процес на согорување. Киселини. Електролит^ 
Акумулатори и електрохемиски појави кај нив. 

Метали: општ поим, начин на добивање и врсти 
на железа (руда, сурово железо и челик), особини 
и примената воопшто и во автоинду етри јата; ба-
кар, начин на добивање, особини и примена, во 
индустријата воопшто и во автсинду етри јата; калај, 
алуминиум и бронза, месинг, дуралуминиум и други 
племенити метали; начин на добивање и нивната 
примена во индустријата, а посебно во автоиндус-
тријата. 



31 декември 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 42 — Стр. 555 

Горива: поим, особини и врсти по агрегатна 
состојба и калорична вредност. Сурово земно масло 
(нафта), постанок, особини и производи кои се до-
биваат од него. Особини и употреба на бензинот, 
петролеумот, гасното масло, бензолот и мешавина 
на течни горива. Чување и сместување (склади-
рање) на течните горива. 

Масла: врсти на масла, вискозитет, пламшпте и 
стиниште на маслото. Употребата на маслата спре-
ма годишните времиња (лете и зиме) и јачината на 
моторот. Специфична тежина на маслата. Ознака 
на маслата и употреба САЕ номенклатура. Графит 
како масло и додаток на другите масла. 

Гуми: природна и синтетичка гума. Улога на 
гумите кај моторните возила и врсти гуми. Димен-
зии кај тужите. Нега и нивното одржување. 

Вода: аномалии; техничка и дестилирана вода, 
начин на добивање и употреба. 

. Други материјали: основни поими, начин на до-
бивање и употреба на: сулфур и сулфурна кисе-
лина, техничко дрво, стакло, бакелит, кожа, аз-
бест, плексиглас, лакови и бои. 

3. С т о п а н с к о и с к о р и с т у в а њ е н а 
м о т о р н и т е в о з и л а 

Општо за сообраќајот, улогата, значај от и не-
говата подела во зависност од превозниот пат. 

Патишта, значај и поделба. 
Техничко-експлоатационите својства на мотор-

ните возила: основни димензии — карактеристики, 
динамични превозни својства, економичност на по-
гонот во експлоатацијата, сигурност и поузданост 
во работата, (издржливост), проодност, покретли-
вост, стабилност, лесно управување, еластичност 
и удобност при возењето. 

Товар и амбалажа (поделба на товарот по агре-
гатна состојба). Превоз на специјалните товари: 
лесно запаливи, товари што изгризуваат (кисели-
ни), огрев, жива, стакло и други. Должноста на 
возачот при превезувањето на такви материјали. 

Елементи што влијаат во рационалното иско-
ристување на возниот парк. Транспортен процес. 
Проста и сложена вожња. Единица на транспорт-
ната работа во товарниот сообраќај. Елементи на 
Транспортната работа. Време проведено на работа, 
од тоа во возење и денгуба, техничка и комерци-
јална брзина, искористување на техничката исправ-
ност на возниот парк: на прејдениот пат со товар 
и искористување на носивоста. 

Припрема на возниот парк за извршување на 
превозниот задаток. Должноста на возачот и кон-
дуктерот на колата во текот на возењето и присти-
гањето на одреденото место. 

Патен налог, значај, содржина и пропратни 
возачки документи (колска книшка и други). 

4. С о о б р а ќ а ј н а г е о г р а ф и ј а 
Основни поими за географска и сообраќајна 

карта: содржина, размер, топографски знаци, пр-
венствено топографски знаци со кои се одбеле-
жуваат сообраќајните објекти и населените места 
(села, градови), употреба на размерникот за мере-
ње и изнајдување на оддалеченоста на одделни 
места. Читање на сообраќајни карти, првенствено 
читање на патната и железничката комуникација 

мрежа, како и објектите што се наоѓаат на патните 
и железничките сообраќајни мрежи. 

Географска положба на ФНРЈ, граници, голе-
мина и број на население. 

Видови сообраќајни мрежи во ФНРЈ и посебно 
во НРМ (јавни патишта, железници, водни и воз-
душни и поштенско-телеграфски и телефонски и 
радио сообраќај) нивната важност за стопанскиот 
развиток на нашата земја. Географска положба на 
ФНРЈ и сообраќајната поврзаност со соседните 
земји. 

Сообраќајна поврзаност на народните републи-
ки. Главни сообраќајни магистрали, патни (друм-
ски), железнички и водни патишта и главни соо-
браќајни јазли. 

1. Х и г и е н о - т е х н и ч к а з а ш т и т а 
п р и р а б о т а т а и п р е в о з о т 

— Поим за хигиено-техничката заштита — оп-
шти начела; 

— правила за хигиено-техничката заштита во 
претпријатието (гаражата и значај); 

— одржување на хигиената во возилото, рабо-
тилницата и гаражата; 

— основни знаења за укажување прва помош 
на настрадан^ во случај на сообраќајни несреќи — 
злополуки и други повреди за кои возачот со при-
рачник лекарски материјали може да укаже по-
требна помош; 

— мерки за безбедност на патниците и стоката 
за време на патувањето односно превозот; 

— заштитни средства при работата; 
— мерки за претпазливост при работата; и 
— противпожарна заштита. 
б) Општообразовни предмети 
Од општообразовните предмети кандидатите ги 

полагаат следните предмети: македонски, матема-
тика, државно уредување, работно законодавство 
и економика и организација на претпријатието. Овие 
предмети, се полагаат според утврдените програми 
на основа чл. 10 од Правилникот за полагање ис-
пити за здобивање со степени на стручно образо-
вание на работниците што се оспособени со прак-
тична работа во стопанска организација („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 29/61 год.). 

Ш 
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА 
СТЕПЕН НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК 

Занимање: ШОФЕР — ВОЗАЧ НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Практичен дел 
Практичниот дел на испитот се состои од прак-

тично возење и практична работа од поправка и 
одржување на моторни возила. 

а) Практично возење 
На практичното возење, преку разни супозиции 

(конкретни задачи), кандидатот треба да покаже 
потребни возачки квалитети во управувањето со 
моторни возила (автобуси, повеќетонски транспорт-
ни автомобили без и со приколица), брзо реагирање 



Стр. 558 — Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 31 декември 1962 

и снаоѓање во разни и компликувани ситуации, 
што обезбедуваат одредена гаранција за сигурност 
и безбедност при самостојно управување со разни 
моторни возила од јавниот патен сообраќај. Струч-
ните квалитети и оспособеноста се цени според 
извршеното практично возење и дадените усни по-
ја сненит а — одговори во врска со извршеното во-
зење. Задачите од практичното возење се даваат од 
овие утврдени работи: 

— управување со смте видови моторни возила 
од јавниот патен сообраќај, наменети за превоз на 
стока и патници: 

— детално познавање и вршење сите работи 
што доаѓаат предвид за припремање на моторното 
возило за работа — возење, проверување на мо-
торното возило и констатирана на неговата исправ-
ност !и спремност за употреба (преглед на системот 
за кочење, палење, осветлување, сигнализација, 
системот за довод на ГОРИВО И мазиво, системот за 
ладење, преглед на моторот, преглед на тркалата 
и гумите, акумулаторите, резервоарот за гориво и 
мазиво, преглед на шасијата, амортизерите и к а -
росеритата> Испробувања иа гите системи и ^тпели, 
а првенствено на системот за кочење, сменување на 
одделни делови на моторното возило и в р ш е л е 
мали и посложени поправки што можат да настанат 
за време на возењето и во секојдневното одржу-
вање, а кои по нивната сложеност и карактер треба 
да ги врши возачот на моторното возило, мерење 
и дополнување на резервоаре^ за гориво и мазиво, 
чистење и подмачкување на од де дни де дори и 
склопови; 

— стручно ракување — возење на моторни во-
зила (автобуси и повеќетоиски товарни камиони! 
со и без приколици: палење на моторот, тргнување 
од местото, возење по прав и рамен пат, возење 
нагоре и надолу, возење на кривини, везење на 
ограничен простор нарочно во тесни улици, во на-
селено место вон патишта, заобиколување и пре-
стигнување на други М О Т О Р ™ возила при нормални 
и ненормални услови (широк и тесен пат. на кри-
вини, дење и ноќе), менување на брзина и давање 
гас — влегување и излегување од ограничен прос-
тор, влегување во ограничен простор со задс,ч од, 
возење преку мост, сопирање на моторното возило, 
ненадејно сопирање и сопирање на определено 
место, сопирање на стрмнина возење назад , по 
стрмнини и повторно движење по стрмнини, в ле -
гу вање во гаража со заден од,, паркирање на мо-
торното возило на одредено место, возење и мане-
вар на моторното возило (товарен автомобил со 
приколица); 

— водење на товарни исправи: пополнување на 
патен налог, спроводен лист, пресметување на ки-
лометража, потребно време за возење и количи-
на гориво и мазиво за предвидената маршрута, 
пресметување на стоката што ќе се преземе во 
едниот и другиот правец: одредување маршрута со 
означување на куси застанувања и почивки — од-
мори, истовар и утовар на нова стока односно 
патници; 

— постапка и возење на ново моторно возило 
или на возило на кое е извршен поголем ремонт; 

— практичното везење се спроведува на мотор-
ни возила од „Д" категорија со група кандидати. 

б) Практична работа на поправка и одржување 
на моторни возила. 

На практичната работа — поправки и одржу-
вање на моторни возила кандидатот треба да по-
каже потребна стручна оспособеност неопходна за 
редовно одржување на моторните возила; благовре-
мено откривање и отклонување на одделни кварови 
вршење поправки и сменување на одделни делови 
на моторните возила, што се случуваат за време 
на возењето, а кои спаѓаат во обем на работа на 
возачот при редовното одржување на моторните 
возила. Практичната работа на поправки и одр-
жувањето се спроведува и цени на основа оваа 
програма. 

— Поправки на системите за кочење и појас-
нување на нивното функционирање; 

— преглед и поправки на системот за палење 
на бензински мотор и давање појасневме за функ-
ционирањето на системот за палење; 

— преглед и поправка на четворотактен дизел 
автомобилски мотор; 

— поправка на куплунгот и иселување; 
— преглед и поправка на уредите — системите 

за електрично палење; 
— демонтажа, преглед и отклонување кварови 

на менувачот, ди ференција лот и механизмот за 
управување; 

— демонтажа, преглед и монтажа со вршење 
поправки на карданот; 

— демонтажа, преглед, поправка и монтажа на 
уредите за довод и убризгување на гориво; 

— испитување и откривање кварови на елек-
тричната инсталација, принципот на работата и 
најчести причини за нивната појава; 

— преглед и отклонување кварови на возилото 
и најчестите кварови кои настануваат на системот 
за довод — убризгување на гориво и мерки за нив-
ното отклонување; 

— комплетно припремање на моторното возило 
за долга маршрута; 

— техничко одржување на моторното возило — 
содржина и значење; 

— гаражирање, видови и значај (усно). 
Практичната работа — поправки и одржу-

вање на моторните возила се спроведува во авто-
р-монтна работилница. Кандидатот добива конкрет-
на практична за лача кота може да се изврши за 
осумчасовно работно време Пред почетокот на до-
бавената практична задача, кандидатот работи 
писмена работа согласно чл. 34 од Правилникот. 
Практичното возење и практичната работа — по-
правки се цени како еден предмет. 

Теориски дел 
Теорискиот дел на испитот се состои од струч-

но-теормски и општообразовни предмети. 
а) Стручно теориски предмети 
Возачите на моторните возила за степен на ви-

сококвалификуван работник ги полагаат следните 
стручнотеориски предмети: 1 познавање на мотор-
ните возила, 2 технологија на автоматеријалите, 
3 економско искористување на моторните возила, 
4 сообраќајна географија и 5 хигиено-техничка за-
штита при работата. 
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1. П о з н а в а њ е н а м о т о р н и т е 
в о з и л а 

— Краток историјат на развитокот на индус-
тријата за моторни возила за јавен патен сообра-
ќај ; основни елементи на моторните возила 
(автомобил — шасија, каросерија, нивната улога 
и состав; поделба, автобуси специјални и тркачки 
автомобили, нивните експлсатационо-технички ка-
рактеристики). 

— Поим за енергија: видови енергија: закон за 
еднаквост, единица за мерење на топлината, ра-
бота и снага (сипа) калорија, килограм метар, коњ-
ска сила (нивниот меѓусебен однос); калорична моќ 
на горивото; теориска стварна потрошувачка на 
горива по коњска сила на час, топлотен степен, 
корисност на моторите со внатрешно согорување 
(бензински и дизел): степен на компресија како 
запремински однос: значење на степенот на ком-
пресија та за специфичната сила и V ТРОШОКОТ на 
гориво во моторот; зависност на зголемувањето 
степенот на компресионата од појавата на детона-
цијата кај бензинските мотори; зголемена антиде-
тонатооска способност на г^г^лат^ тетпаетил на 
на оловото, сктански број на бт^ч^от . поттик на 
компресиониот простор, главата на штлтттттррот и 
клипови од алуминска легура. к а р ^ к т е р " ^ ^ на де-
тонацијата, задоцнување на паленото кдп дизел 
моторите: ц е т и н с к и број на гасното масло. 

— Видови мотори во примена ка"5 автомобиливе: 
поделба на мокрите со внатоеиг-*^ гр"лпупање 
спрема вилот нп горивата што се ^гто^ррбува^т за 
работа и спрема принципот на работата: бензински 
дизел и ПОЛУД т тЗО ТУ МОТОРИ и нивните ссо^чнтт: П Р И Н -

ЦИПОТ на работа на чотворотактни и двотактнм мо-
тори, раздели на работниот циклус на моторите и 
нивното стварно тргање: причината за пораниот 
почеток и потоплиот завршеток на усисивањето и 
со што е тоа условено: што се постигнува со пора-
ното палење; причина за пораниот почеток н!а 
издувување; зголемувана на уч^таноста на работ-
ниот такт со згол^млтран-°то т̂ а јттдтнтчглпит° 
на МОТОРОТ, во завистт^°т од бродот на цилитЈдрите 
во моторот; однос на бројот т-т̂  нил! ширите во мо-
торот; однос на бродот на тактите спрема бројот 
на обртаите на гал^лицата: утврдување ^ б о г а т а 
околу палењето на моторот со четири и шест ци-
линдри, компресиони простор и неговото одржу-
вање, работната запремина на цмлиндерот и нејзи-
ното пресметување ка ј клипот. 

— Моторот, неговите составни делови — опис и 
материјал од кои се изработува: улога и работа: 
цилиндер, конзулица на цилиндерот, глава на ци-
линдерот, клип и неговите бочни притисоци во! 
работата на цилиндерот; осовиницата на клипот и 
нејзиното осигурување, прстените на клипот (ком-
пресиони и стругари); клипњачата и нејзиното на-
прегнување: зависноста на бочниот притисок на 
клипот од должината на клиггњачата; радилицата 
и нејзиниот шематски приказ на мотор од четири 
и шест цилиндри; замаец; брегаста осовина со раз-
водни (вентилски) механизам, односот на бројот на 
обртаите на брегастата осовина спрема радили-
ш т а ; можен положај на вентилом 

— Помошни уреди на моторот: систем за на-
појување со гориво, карбураторски и со убризгува-
ње; составни делови и склопови; спис, улога и ра-
бота; резервоаоот за гориво со спроведени цевки, 
пумпа за бензин, нејзините кварови и последици; 
пречистувач на бензинот; карбуратор — напојува-
ње на моторот при разни режими на работа, смеса 
за економско возење или ' за најголема снага на 
моторот; автоматичност на карбураторот; пречисту-
вач на воздухот: пумпа за убризгување — прити-
соци под кои се врши убризгувањето; пумпа за 
напојување на пумпата за убризгување — волови 
и нивната автоматичност: систем за палење, бате-
риско и магнетско, принципот на работата, составни 
склопови и делови; опис, улога и работа, акумула-
тор, инлукпиопен кал^м ѓбочбинаУ прекидач, кон-
дензатор, разводник, свеќици, магнет, електромотор 
(електричен покретувач). генератор (динамо), 
реглер. 

— Систем за подмачкување на моторот: со буч-
на ње и под притисок со пумпа; пренос на погонот; 
пумпа за масло и пречистувач на маслото. 

— Систем за ладење на МОТОРОТ со вода, тео-
могисвонски, со пумпа и со воздух, принцип на 
работата, опис и улога, составни склопови и делови: 
ладилник, пумпа за вода, термостат, вентилатор. 

— Рам на шасијата, составни делови — разни 
видови носачи на целокупниот механизам — само-
носеќа каросерија. 

— Преношен механизам: опис, улога и начин на 
работа на одделни склопови и делови: квачило 
(гттглт-мјтп4) — ра^ни системи; менувач — пресме-
тување обпта-чтр- на па долината и кар ланг ^ та осо-
вина во Функцијата во степен на редукција на ме-
рачот; кардански осовина со зглобови од разни ви-
дови. диференцијал — пресметување бројот на 
обртачте на погонските тркала во однос на кардан-
сгсата осовина пглуосовтгна. 

— Еластична врска на рамот и тркалата: сис-
теми-оги бн, ови. хелтгкоилални опруга, тоозни по-
лути, амортизери. Механизам за управување, опис 
и значење на нивната исправност, составни скло-
пови и делови. Кочници — "разни системи —• меха-
нички, хидраулични, воздушни опис, улога и прин-
цип на работата. 

— Тркала и гуми — особини, димензии. 
Контролни инструменти: мснсметар, амперме-

тар, термометар, брзинометар и други. 
— Примена на цврсти и гасовити горива: гае-

генератори, собиен гас во челичен сад (боца), течен 
гас, улога и принцип на работа на одделни склопови 
и составни делови: предности и мани на одделни 
системи. 

— Моторни возила во градскиот сообраќај: 
автобуси, тролејбуси и трамваи, нивните технички 
и експлоатациони карактеристики и принцип на ра-
ботата. 

Трактори, нивната конструктивна особина сире-
на намената; опис и улога на одделни склопови. 

2 Т е х н о л о г и ј а н а а в т о м а т е р и ј а л и т е 
— Општ поим за материи: природни (физички 

и хемиски) промени. Закон за здружување на ма -
тери јата. Поим за хемиски елементи, соединување 
и смеси. Оксидација и редукција, горење и проце-
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сот на согорувањето. Киселини и солни електро-
лит^ Претворање на хемиската енергија во елек-
трична и обратно. Акумулатори и електрохемиски 
појави кај нив. 

— Метали: општ поим, начин на добивањето 
на железо (руда, сурово железо, лиено железо и 
челик); бакар; калај; алуминиум; бронза; месинг; 
дуралуминиум и други племенити метали — начин 
на нивното добивање и нивната примена во пракса, 
а посебно во автоиндустријата. Воопшто за олово, 
брун, никел, кобалт, ванадујум. 

ѕ — Горива: поим, особини и видови на агрегатна 
состојба. Калорија и калорична вредност. Сурово 
земно масло (нафта), постанок, особини и производи 
што се добиваат од него. Особините и употребата 
на бензинот, петролеумот, машинското масло, бен-
зинот и мешавината на течните горива, чување и 
сместување (складирање) на течните горива, дето-
нации, причини и последици; поим за октанскиот 
број и неговиот значај кај горивата; антидетона-
тори и нивната' улога. Калоричната вредност 
на бензинот и машинското масло и октанската 
вредност. Добивање, особини и употреба на бензо-
лот, алкохолот, синтетичкиот бензин, гасните горива 
и мешавината на течните горива. Амбалажа за го-
риво. Општи упатства за работа со гориво и смес-
тување. 

— Мазива— масла: (минерални, растителни и 
животински летни, преодни и зимни графитирани 
и детерџент-масла). Пречистување и употреба на 
маслата. Ознаките на маслата во примена на САЕ 
номенклатурата. Технички мазива — масла (лој, 
вазелин и жолто — конзистентен масло). 

— Гуми: добивање; суров каучук и техничка 
гума. Начин на изработка на автомобилските туша 
и нивните димензии. Вулканизација на гумите. 
Складирање и чување на автомобилските гуми 
што се вон употреба. 

3. С т о п а н с к о И с к о р и с т у в а њ е н а . 
м о т о р н и т е в о з и л а 

— Општо, за сообраќајот, улогата, значај от и 
неговата поделба во зависност од нревозниот пат 

— Патишта, значај и поделба. 
— Техничко-експлоатационите својства на мо-

торните возила: основни димензии — карактерис-
тики, динамични превозни својства, економичност 
на погонот во експлоатацијата, сигурност и поуз-
даност во работата (издржливост), проодност, 
осетливост, стабилност, лесно управување, еластич-
ност и удобност во возењето. 

— Елементи што влијаат во рационалното ис-
користување на возниот парк. Транспортен процес. 
Просто и сложено возење. Единица на транспорт-
ната работа. Време проведено на работа, од тоа во 
возење и денгуба; техничка и комерцијална бр-
зина; искористување на техничката исправност на 
возниот парк на прејдениот пат во товар и {иско-
ристување носивоста. 

— Припрема на возниот парк за извршување 
превозниот задаток. Должностите на возачот, кон-
дуктерот и водачот на колоната во текот на во-
зењето и пристигањето на одреденото место. 

— Патен налог, содржина и значење на други 
пропратни возачки документи (колска книшка и 
дау ги). 

— Целта на правилното организирање на тран-
спортниот процес од гледиштето за искористување 
на капацитетот на возниот парк и цените на пре-
возот. Елементи што влијаат на рационалното (ис-
користување на возниот парк. 

— Преодена километража, од тоа со товар 
(празно и нулто возење). 

— Поим при пресметувањето на авто-денови 
(инвентарски, од тоа на работа и вон работа). Де-
финиција и пресметка на измерителите на тран-
спортната работа што се однесува на искористува-
њето на возниот парк, степенот на техничката (ис-
правност и носивост на возилото. Пресметувањето 
на остварената транспортна работа во тон-кило-
метри и патни километри). 

— Должностите на возачот при утовар и исто-
вар. Сместување на товарот во товарниот сандак, 
обезбедување и врзување. 

— Начин на поставување на возилото на уто-
варното и истоварното место. Пресметување на 
утрошеното гориво, мазиво, гуми и амортизацијата! 
другите делови на возилото за време на транспорт-
ката работа. 

4. С о о б р а ќ а ј н а г е о г р а ф и ј а 
— Основни поими за географија и географска 

карта: содржина, размер, топографски знаци, пр-
венствено топографски знаци со кои се одбележу-
ваат сообраќајните објекти и населените места 
(села, градови), употреба на размерникот за ме-
рење и изнајдување на оддалеченост на одделни 
релации. Читање на топографска карта, особено 
читање на патната и железничката комуникациона 
мрежа, како и објектите што се наоѓаат на патната 
и железничката сообраќајна мрежа. 

— Географска положба на ФНРЈ, граници, го-
лемина и број на населението. 

— Видови на сообраќајни мрежи во ФНРЈ, а 
посебно во НРМ (јавни патишта, железници, водни, 
воздушни и поштенско-телеграфски и телефонски 
и радио сообраќај), нивното општо значење за сто-
панскиот развиток. Сообраќајна поврзаност и ин-
дустриските и туристичките подрачја и значење 
за стопанството. 

— Сообраќајната поврзаност на ФНРЈ со со-
седните земји; Југославија како транзитна земја. 

— Сообраќајна поврзаност на народните репуб-
лики, главни сообраќајни магистрали, патни (друм-
ски), железнички и водни патишта. Главни сообра-
ќајни јазли (чворови). 

5. Х и г и е н о - т е х н и ч к а т а з а ш т и т а 
п р и р а б о т а т а 

— Поим на хигиено-техничката заштита — 
општи начела; ј 

— Правила за хигиено-техничката заштита во 
претпријатието (содржина и значење); 

— Одржување хигиена во возилото, работил-
ницата и гаражата; 

— Основно познавање и укажување на прва 
помош во случај на сообраќајни несреќи и други 
повреди; 
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— Мерки за безбедност на патниците и стоката 
за време на превозот, односно патувањето; 

— Заштитни средства при работата; 
— Мерки за безбедност при работата и возе-

њето; 
— Противпожарна заштита. 
б) Огпнтообразовни предмети 
Од општообразовните предмети кандидатите по-

лагаат: македонски, математика, државно уре-
дување, работно законодавство и економика и ор-
ганизација на претпријатието. Овие предмети се по-
лагаат според утврдените програми со одредбите 
на чл. 10 од Правилникот за полагање испити за 
здобивање со степени за стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична ра-
бота во стопанска организација („Службен весник 
на НРМ" бр. 29/61 год.). 

IV 
Оваа испитна програма ќе се применува од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", кога престанува да 
важи Испитната програма за возачите на моторните 
возила, објавена во „.Службен весник на НРМ" 
бр. 1/56. 

Бр. 1133 
6 декември 1962 година 

Скопје 
Го заменува секретарот за труд, 

Стојан Косев, е. р. 

Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12451/1 од 19 јули 
1962 година ја одобри промената на личното име 
на Најдов Милан, роден на ден 1 мај 1936 година 
во е. Г. Бошава, Титоввелешка околија, од татко 
Илија и мајка Севда? така што во и р и н а личното 
име ќе му гласи Ангеловски Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (394) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20549 од 10 ноември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Емин Салиха, роден на 2 јуни 1937 година во 
е. Сингелиќ, Скопска околија, од татко Агушев 
Фаик и мајка Нурија, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Илфета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,/Службен весник на НРМ". (395) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16511/1 од 6 октомври 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Величевски Тимчо, роден на 30 јануари 1937 
година во е. Ш. Камен? Кумановска околија, од 
родителите: татко Тодор и мајка Сребра. 

Промената на фамилијарно^ име на Велич-
ков ски Тимчо се протегнува и на неговиот мало-

летен син Величковски Војо, роден на 30 ноември 
1656 година во е. Орашец, Кумановска околија. 

Именованиот за во иднина ќе се служи со но-
вото лично име Крстевски Симо, а малолетниот 
Војо со новото фамилијарно име Крстевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (397) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11866/1-1962 година, ја 
одобри промената на роденото име на Михајлов 
Атанас Крсте, роден на 27 септември 1939 година 
во е. Црквено, Титоввелешка околија, од татко 
ното име ќе му гласи Ристо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (398) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19771 од 3 ноември 1962 
година^ ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Николовска Рада, родена на 3 јуни 1934 година 
во гр. Скопје, од татко Стојко и мајка Петра, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе ќ гласи 
Стаматовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (399) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13167 од 21 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Трај кова Михаила, родена на ден 31 јануари 
1942 година во гр. Ниш, Нишка околија, од татко 
Никола и мајка Павица, така што во иднина фа-
милијарните име ќе и гласи Миладинова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (400) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16988/2 од 27 ноември 
1962 година} ја одобри промената на фамилијар-
но!^ име на Курандовски Глигор, роден на 14 јули 
1934 година во село Владимиров©, Штипска око-
лија, од татко Захари и мајка Зоица, така што во 
иднина фами лиј арното име ќе му гласи НИКОВСКИ. 

Промената на фамилијарно^) име на Куран-
довски Глигор се протегнува и на неговите мало-
летни деца: Курандовски Јован, роден на 15 август 
1956 година во сето Владимиров©, и Курандовски 
Васил, роден на 24 ноември 1958 година во село 
Владимиров©, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе им гласи НИКОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (401) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20889/1 од 27 ноември 
1962 гојдина, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Спасов Борис? роден на 11 октомври 
1919 година во село Горно Нерези, Скопска око-
лија, од татко Трајан и мајка Пера, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Ниневски. 

Промената на фамилијарното име на Спасов 
Борис се протегнува и на неговите малолетни деца: 
Спасова Марика, родена на 9 февруари 1947 год,; 
Спасова Велика, родена на 1 април 1945 год.; Спа-
сова Цвета, родена на 3 април 1949 година; и Спа« 
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сов Љупчо, роден на 21 јуни 1949 година, сите ро-
дени во село Горно Нерези, Скопска околија, така 
што во иднина фамилијарното име ќе им гласи 
Ниневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (402) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ5 со решението бр. 20-20888/1 од 19 ноември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Спасова Гора, родена на 21 јули 1921 
година во село Долно Водно, Скопска околија, од 
татко Спасо и мајка Стојна, така што во иднина 
фамилијарното име ќе и гласи Ниневска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (403) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 19777 од 2 ноември 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Најдовски Борисав, роден на 27-11-1934 година во 
гр. Прилеп, Битолска околија, од татко Иван и 
мајка Костадинка? така што во иднина личното 
име ќе му гласи Илиоски Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (404) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НЈгМ, со решението бр. 20-21132/1 од 26 ноември 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Костовски Харалампие, роден на ден 19 фев-
руари 1930 година во село Рајца, Охридска око-
лија, од татко Костовски Ристо и мајка Костовска 
Ленка, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Василевски Ламбе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (406) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22367/1 од 14 декем-
ври 1962 година, ја одобри промената на личното 
име на Пановски Алексо, роден на ден 25 ноем-
ври 1921 година во град Титов Велес, од татко 
Пановски Диме и мајка Пановска Васа, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Китановски 
Александар. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Тужителката Верка Спасовска, по татко Стој-
чевска, од с. Мл. Нагоричане, Кумановска околија, 
поднесе тужба за развод на бракот против туже-
ниот Спасовски Гора Сречко од е. Степанце, Кума-
новска околија, со последно место на живеење во 
Крагујевац, НР Србија, а сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужениот Спасовски Гора Сречко 
од е. Степанце, Кумановска околија, а сега со не-
познато место на живеење во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја достави на судот својата точна адреса 

или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден застапник кој ќе го застапува пред 
судот на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Куманово^ П. бр. 188/62. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Заводот за социјално 

осигурување во Битола 
р а с п и ш у в а 

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

на Комуналниот завод за социјално осигурување 
во Битола 

УСЛОВИ: 
1. Со висока стручна спрема (правни или еко-

номски факултет) и на неа призната стручна опре-
ма и најмалку 5 години работен стаж на раководни 
работни места; 

2. Со виша стручна спрема и најмалку Ѕ го-
дини работен стаж на раководни работни места; и 

3. Со средна стручна спрема и над 10 години 
работен стаж на раководни места. 

Плата спрема Правилникот з а расподелба на 
личниот доход на работниците во Комуналниот 
завод за социјално осигурување — Битола. 

Рок за поднесување на молби до 15.1. 196? го-
дина. 

Заинтересираните кандидати за информација 
можат да се јават во Заводот секој ден од 7 до 14 
часот. 

02 — бр. 2311 од 31 декември 1962 година. (19) 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место НАЧАЛНИК 
на Програмското одделение во Радио-телевизија 

Скопје 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— да имаат факултетско образование — фи-

лозофски или правен факултет и најмалку 5 го-
дини практика во новинарство или пониска струч-
на спрема со најмалку 10 години работа во нови-
нарство. 

Предимство ќе имаат оние кандидати кои ра-
ботеле на уреднички места во новинарска струка. 

Настап на работа по заклучување на конкурсот. 
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавување во „Служ-
бен весник на НРМ". 

Плата по Правилникот за плати на Радио-
телевизија — Скопје. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
се поднесуваат во секретаријатот на Радио-теле-
визија — Скопје секој ден од 7 до 14 часот. (1596) 

Комисијата за распишување конкурси за на-
значување директори на стопанските организации 
при Народниот одбор на општината Струмица., врз 
основа на член 21 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за надлежноста на народните 
одбори на општините и околиите („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 52/57) 



$1 Декември Ш 2 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за назначување ДИРЕКТОР на Занаетчиското 

претпријатие „ИДНИНА" — Струмица 

УСЛОВИ: 
1. Високо образование: економски факултет со 

две години прак гика; 
2. Виша стопанска школа со 4 години практика 

на раководно место; 
3. Економски 1ехникум со 5 години практика 

или признаена сродна школа со 7 ходини практика 
и да бил на раководно место. 

4. Висококвалификуван работник во слаткар-
ството со практика од 10 години и да бил на ра-
ководно место. 

Плата по правилникот за личните доходи на 
стопанската организација. 

Молбите по овој конкурс да се доставуваат до 
Народниот одбор — Одделение за стопанство и фи-
нансии. 

Конкурсот трае заклучно до 9-1-1963 година. 
Поднесените молби по овој рок нема да се земаат 
во предвид. 

Молбите да бидат таксирани со 50 динари так-
сена марка. (1600) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧ-
КИ ПРАШАЊА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА З А М О Л У -

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ТЕТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување а работново место РЕФЕРЕНТ за 
професионална ориентација во Заводот за профе-

сионална ориентација 

УСЛОВИ: 
За работното место референт за професионал-

на ориентација е потребно филозофски факултет 
(група психолошка или педагошка), со виша педа-
гошка школа или учителска школа со практика 
до 5 години. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
положај на плата според Одлуката за положај ни 
плати на службениците ^во Заводот, и посебен до-
даток по „Сл. весник на НРМ" бр. 7/61 година. 

Конкурсот трае 15 дѕ.на по објавувањето. 
Во случај на непопо лнување на работното ме-

сто конкурсот останува отворен до пополнување на 
истото. 

Молбата и потребни л е документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници се доставуваат до 
Заводот за з а б о л у в а њ е на работници — Тетово. 

(1599) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА 

П Р И Л Е П 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. за поставување на еден лекар на специјали-
зација по ОТОРИНОЛ АРИНГОЛОГИ ЈА; 

2. за поставување на аден лекар на специјали-
зација по ПЕДИЈАТРИЈА. 

Вр. 42 — Стр. без 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од чл. 2 од Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од 1-ва врста. 

Молбите се примаат во Управата на болницата 
секој ден до 14 часот со потребните документи. 

Личен доќод спрема Правилникот за распо-
д е л а на личниот доход на здравствените и другите 
работници при Болницата. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работното 

место. 
За поблиски информации кандидатите нека се 

обратат усмено или писмено до Управата на Бол-
ницата. (1593) 

Конкурсната комисија при Клиниката за очни бо-
лести на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно работно место одделенски 
лекар 

Услови: 
Лекар специјалист офталмолог. 
Молбите прописно таксирани, со документите 

пропишани по чл. 31 од Законег за јавните служ-
беници и биографија, да се достават до {комисијата 
во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи на Клиниката. 

^Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (1591) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
1. за еден асистент 
2. за еден стручен соработник 
^Кандидатите за секое од предвидените звања 

треба да ги исполнував условите предвидени со 
Општиот закон за факултетите и универзитетите 
односно со Законот за организацијата на научната 
работа. 

Пријавите се поднесуваат во Институтот за ма-
кедонски јазик. 

Поблиски информации ќе се даваат во Ин-
ститутот. 

Рокот за поднесувањето на пријавите е 1 ме-
сец од денот на објавувањето на овој конкурс од-
носно до пополнувањето на работните места (1592) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Факултетскиот совет на Ме-
дицинскиот факултет на Универзитетот — Скопје, 
објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 41/62 на 
стр. 530, во точката I. за факултетски наставници 
по предметот „Ратна хирургија" испуштени се збо-
ровите „Гинекологија со акушерство, два на-
ставника (доценти)". (1536) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Советот за култура на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место управител 
па Пионерскиот дом „Карпош" — Скопје 

Услови: 
1. Кандидатите треба да имаат завршено учи-

телска школа, виша педагошка академија или фи-
лозофски факултет со најмалку 5 години служба 
и положен стручен испит. 1 

2. Предимство имаат кандидатите кои работеле 
во детски установи и организации. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
да бидат доставувани до Советот на Пионерскиот 
доЈ^ЅСарпош" — Скопје. 

Со молбите да се достават следните документи: 
а) диплома за школска спрема и положен стру-

чен испит, 
б) потврда за движењето во службата, 
в) последно решение за назначување, 
г) оценувач™ листови за последните 3 години, 
ѓ) може да се достават и документи за опште-

ствена активност. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ното место. (1595) 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Претпријатието за дистрибуција на електрична 

енергија „СВЕТЛИНА" — Куманово 

р а с п и ш у в а 
Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за изградба на: 
ТС 35/10 кв — „ИНДУСТРИСКА", која ќе 

беде лоцирана помеѓу ф-ка „АМБАЛАЖА" и ло-
кација за изградба на ф-ка „Димче Еребица" — 
Куманово; 

35 кв — Кабловска врска помеѓу ТС 35/10 кв 
— постојна и ТС 35/10 кв — „ИНДУСТРИСКА". 

Претсметковната вредност на објектите изне-
сува и тоа: 

— ТС 35/10 кв — „Индустриска" 139.739.627 дан;. 
— 35 кв — Кабловска врска 55.821.360 дин, 
Лицитацијата ќе ее одржи во просториите на 

Претпријатието за дистрибуција на електрична 
енергија „СВЕТЛИНА" — Куманово, ул. „ДОНЕ 
БОЖИНОВ" бр. 13. За точниот ден на отворање на 
понудите, понудувачите ќе бидат известени нак-
надно. I 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават писмени понуди во затворен коверт, полно-
мошно и гарантно писмо од Народната банка во 
износ од 1% од претсметковната вредност, како и 
потврда за регистрација на претпријатието. 

Условите за наддавањето можат да се добијат 
асај инвеститорот. 

Рок за поднесување на понудите е до 13. II 
1961 годи**. (1590) 

СОДРЖИНА 

Страна 

209. Одлука за времено финансирање на по-
требите на Народна Република Македо-
нија за период јануари—март 1963 година 549 

210. Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на ' Народна Република 
Македонија — — — — — — — — 549 

211. Препорака за мерките за подобрување на 
здравствената состојба на населението во 
Народна Република Македонија — — 549 

212. Одлука за доделување новогодишна на-
града на службениците и работниците на 
републичките државни органи и установи 551 

213. Решение за разрешување член на Сове-
тот за научна работа на НРМ и имену-
вање нов член — — — — — — — 552 

Страна 
214. Решение за укинување на Основното 

училиште во село Степанци — — — — 552 

215. Решение за укинување на Основното 
училиште во село Конско — — — — 552 

216. Решение за укинување на Основното 
училиште во село Локов — — • — — 553 

217. Решение за укинување на Основното 
училиште во село Дабница — — — — 553 

218. Програма за полагање испити за здоби-
вање со степени на стручно образование 
на работниците што се оспособени на 
практична работа во стопанска органи-
зација од сообраќајната струка (патниот 
сообраќај) — — —' — — — — — 553 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5870) — Скопје. 


