
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 22 април 1961 
С к о п ј е 

Број 13 Год XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—608. 

70. 
На основа точка III член 5 став 3 од Правил-

никот за организацијата и работата на Заводот за 
статистика на НР Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 40/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА 
НА НР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за 
статистика на НР Македонија се назначува ДИМЧЕ 
ПЕНЕВ, народен пратеник. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-999/1 
8 април 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

И ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „БОРИС КИДРИЧ" 

Секретар, 
Филип Брајковски, с. р. 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

Огласен дел 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА" 

- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места во учи-
лиштата и другите воспитни установи на подрач-
јето на Општината „Кисела Вода" — Скопје за 
учебната 1961/62 година 

А. Училишта од II степен 

I IV НОВА ГИМНАЗИЈА 

1. Професор по. македонски јазик 1 
2. Професори по математика 2 
3. Професор по физика 1 
4. Професор по латински јазик 1 
5. Професор или наставник за физичко 

воспитување 1 

1. Професори или наставници по книгов. 2 
2. Професори или наставници по стопан-

ска математика 2 
3. Професор по стопански систем 1 
4. Професор по право со стопанско зако-

нодавство 1 
5. Наставник или стручен учител по ко-

респоденција , 1 
6. Наставници или стручни учители по 

стенодактилографија 2 
7. Професор по статистика ј 
8. Професор по контоарски работи 1 
9. Професор по математика со геометрија 1 

10. Професор по македонски јазик 1 
11. Професор по историја 1 
12. Професор по хемија 1 
13. Професор по германски јазик 1 

III ШКОЛА ЗА Ф И З И Ч К А КУЛТУРА 
1. Професор или наставник по фискултура 1 

IV ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ 
ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „ДИМИ-

ТРИЈЕ ТУЦОВИК" 
1. Професор, наставник или стручен учи-

тел по практична работа од дрвна 
индустрија ^ 1 

Б. Основни училишта 
V ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЃУРО САЛАЈ" 

1. Управител на основното училиште 1 
2. Пом. управител на основното училиште 1 
3. Наставници или професори по матема-

тика и физика I 3 
4. Наставник или стручен учител по оп-

штотехничко образование 1 
5. Наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување I 1 
6. Наставник или професор по историја 1 
7. Наставник или стручен учител по ф и -

зичко воспитување . - 1 
8. Учители 3 

VI ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „И ОКТОМВРИ" 
1. Управител на основното училиште I 
2. Пом. управител на основното училиште 1 
3. Наставник или професор по физика I 
4. Наставници или професори по матема-

тика 3 
6. Наставници или стручни учители по 

општотехничко образование 2 
6 Наставник или професор по историја 1 
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VII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАКА МИЛА-
ДИНОВИ" 

1. Управител на основното училиште 1 
2. Пом. управител на основното училиште 
3. Наставници или професори по матема-

тика и физика 4 
4. Наставници или стручни учители по 

општотехничко образование 2 
5. Наставник или професор по историја 1 
6. Наставник или стручен учител по му-

зичко воспитание 1 
7. Наставник или професор по англиски 

јазик ј 1 
8. Учител 1 

VIII ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР4 ' 
1. Управител на основното училиште I 
2. Лом. управител на основното училиште 1 
3. Наставник или професор по математика 
. и физика 1 

4. Наставник или професор по историја 1 
5. Наставници или учители за специјални 

паралелки ( 2 

IX ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ ПЕЈЧИ-
НОВИЌ." 

1. Лом. управител на основното училиште 1 
2. Наставници или професори по матема-

тика и физика П 
3. Наставник или стручен учител по оп-

штотехничко образование 1 

X ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
СЕЛО ГОРНО ЛИСИЧЕ 

-1. Управител на основното училиште 1 
2. Учители 4 
3. Наставник по македонски и српски јазик 1 
4. Наставник по историја и географија 
5. Наставник по математика и физика 1 
6. Наставник по биологија и хемија 1 
7. Наставник или стручен учител по музика 1 
8. Стручен учител по физичко воспитување 1 
9. Стручна учителка по домаќинство 1 

У С Л О В И : 
За IV нова гимназија: I 
за местото под точка 1, завршен соодветен ф а -

култет и положен стручен испит, 
за местата зпод точка 2, 3 и 4 завршен соодве-

тен факултет, 
за местото под точка 5 завршен ДИФ или 

СФШ со положен стручен испит. 
За Економското училиште „Борис Кидрич": 
за местата под точка 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 завршен 

соодветен факултет. За местата под точка 5 и 6 за-
вршено економско училиште или соодветна школа 
за местата под точка 10, 11, 12 и 13 завршен соод-
ветен факултет' со положен стручен испит. 

За Школата за физичка култура: 
за местото под точка 1 завршен ДИФ. 
За Дрвопреработувачкото училиште ,Димитрие 

Туцовиќ: 
за местото под точка 1 завршен шумарски ф а -

култет или средно шумарско училиште. 

22 април 1961 

За основните училишта: 
1. За работните места управители, или пом. 

управители во градот — филозофски факултет , 
ВПШ или учителска школа со минимум 10 години 
просветна струка. 

За работното место управител во основното 
училиште во село Горно Лисиче — завршен фило-
зофски! факултет, ВПШ или учителска школа со 
над 5 години наставничка пракса и положен стру-
чен испит. I 

2. За работните места професор и наставник 
кандидатите треба да имаат завршено филозофски 
факултет или ВПШ и положен стручен испит, со 
исклучение на професорите и наставниците кои ќе 
конкурираат по предметот математика—физика. 

3. За работните места учители — положен стру 
чен испит и 5 години учителска пракса. 

4. За наставници по специјалните паралелки — 
завршен дефектолошки отсек на ВПШ. 

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да под-
несат молби таксирани до училишните одбори на 
соодветните училишта односно училишните одбори 
за кои конкурираат со исклучок на молбите за 
управители и пом. управители кои треба да се под-
несат до Советот за просвета на НО на општината 
,,Кисела Вода" — Скопје. . 

Кон молбите треба да се приложат следните 
документи' и тоа: 

а) Кандидатите кои се во работен однос: 
— оверени преписи од дипломата за образова-

ние и дипломата за положен стручен испит; 
— последните оценети решенија за основната 

и положајната плата; 
— оверени преписи од оценувачките листови 

за последните две години; 
— преглед на прослуженото време (движење 

во службата). 
б) Кандидатите којшто прв пат стапуваат во 

служба: 
— сите документи предридени по чл. 31 од За -

конот за јавните службеници. 
Молби некомплетирани со потребните докумен-

ти нема да се земаат во постапка. 
Кандидатите можат да конкурираат најмногу 

на 3 места. Во молбите кандидатот треба да наведе 
во кое училиште конкурирал, како и во кое учи-
лиште најповеќе би сакал дд биде примен. 

Во молбата треба да се наведе точната адреса 
каде ќе се наоѓа во времето од 15—30 јуни. 

Конкурсот ќ е трае заклучно до 31 мај. 
Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 

обезбедуваат. (582) 

Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општината Петровец — Скопско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети ра-
ботни места во органите на управата на Народниот 
одбор, и тоа: 

1. Ветеринарен инспектор, и 
2. Референт за комунални работи и станбени 

прашања. 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НЃМ 
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У с л о в и : 
— за работното место под 1), завршен ветери-

нарен факултет, 3 години практика и положен 
стручен испит, и 

— за работното место под 2), виша стручна 
спрема со преку 4 години практика, или средна 
стручна спрема со преку 5 години практика и по-
ложен стручен испит. 

Основна плата по Законот за јавните служ-
беници, а положајна плата по Одлуката на Народ-
ниот одбор. 

Молбите со потребните документи по член 31 
од Законот за јавните службеници, се доставуваат 
до Народниот одбор на општината Петровец во рок 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (583) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

СААТ КУЛА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Земјодел-

ски инспектор. 

УСЛОВИ: 
Кандидатот да има завршено земјоделско-шу-

марски факултет со на јмалку 3 години практика 
во струката и положен стручен испит. 

Молбите со другите документи предвидени спо-
ред чл. 31 од Законот за јавните службеници, како 
и кус опис на работите што ги вршел досега кан-
дидатот, да се достават до Комисијата за службе-
нички работи на Народниот одбор на општината 
Саат Кула — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (585) 

Врз основа на чл. 244 од Законот за јавните 
службеници и Правилникот за спроведување кон-
курси за пополнување на местата со наставен и 
воспитен персонал, а по предлог на училиштата и 
другите воспитни установи, Советот за просвета на 
Народниот одбор на Општината Саат Кула — 
Скопје ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПРАЗНЕТИТЕ МЕСТА 
СО НАСТАВЕН И ВОСПИТЕН ПЕРСОНАЛ ВО 

УЧЕБНАТА 1961/62 ГОДИНА 

I 
Советот за просвета на Народниот одбор на оп-

штината Саат Кула во учебната 1961/62 година за 
упразнетите места со наставен и воспитен персонал 
распишува конкурс за следните работни места: 

1. Основно училиште за возрасни „Александар 
Урдаревски" 
— наставник за предметот Математика 1 
— наставник за предметот Македонски ј азик 1 
— наставник за предметот Историја 1 
— наставник за предметот Хемија—физика 1 

I Бр. 13 - Стр. Ш 

2. Основно училиште „Наум Наумовски — Борче" 
— Маџари 
— учители1 2 
— наставник по предметот Македонски: ј азик 1 
— наставник по предметот Српски јазик 1 
— наставник по предметот Француски јазик 2 
— наставник по предметот Историја и со-

цијалистички морал 2 
— наставник по предметот ,Запознавање 

на општеството 1 
— наставник по предметот Запознавање 

на природата 2 
— наставник по предметот Математика 3 
— наставник по предметот Физика 1 
— наставник по предметот Хемија 1 
— наставник по предметот Општотехничко 

образование , 2 
— наставник по предметот Физичко воспит. 1 

3. Основно училиште „Климент Охридски" 
— наставник по предметот Историја—гео-

графија 1 
— наставник по предметот Биологија—хемија 1 
— наставник по предметот Општотехничко 

образование 2 
— наставник по предметот Српски и ф р а н -

цуски јазик 1 

4. Основно училиште „Стиф Наумов" 
— наставник по предметот Биологија 1 
— наставник по предметот Физичко воспит. 1 
— наставник по предметот Муз. воспитување 1 

5. Основно училиште „Никола Вапцаров" 
— учител 1 
— наставник по предметот Историја—гео-

графија 1 
— наставник по предметот Хемија 1 
— наставник по предметот Ф и з и к а ' 1 
— наставник по предметот Математика 1 
— наставник по предметот Општотехничко 

образование 1 

6. Основно училиште „Рајко Жинзифов" 
— учители со македонски јазик \ 

7. Основно училиште „Лирија" — со шиптарски 
наставен јазик 
— учители ( 3 
— наставник по предметот Француски јазик 1 
— наставник по предметот Математика ? 
— наставник по предметот Запознавање 

на природата 2 
— наставник по предметот Општотехничко 

образование 2 
— наставник по предметот Музичко воспит. 1 
— наставник по предметот Историја 1 
— наставник по предметот Физика 1 
— наставник по предметот Хемија и био-

логија 1 1 

8. Основно училиште „Тефејуз" — со турски на-
ставен јазик 
— учители , 4 
— наставник по предметот Турски ј азик 2 
— наставник по предметот Македонски јазик 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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— наставник по предметот Запознавање 
на општеството 1 

— наставник по предметот Биологија—хемија 2 
— наставник по предметот Математика—фи-

зика , 2 
— наставник по предметот Општотехничко 

образование 

3. Детска градинка „Братство и единство" 
— воспитани за македонска група 
— воспитани за шиптарска група 

10. Пионерски дом „Иднина" 
— стручен учител за предметот Општо-

техничко образование 

11. Електрометалско училиште со практична обука 
— професор или наставник по предметот 

Македонски јазик 1 
— професор или наставник по предметот 

Економска географија 1 
— професор или наставник по предметот 

Општ. економско образование, моторно 
дело и технологија на гориво и мазиво 1 

— професор или наставник по предметот 
Техничко цртање 1 

— професор или наставник по предметот 
Механика и технологија 1 

— професор или наставник по предметот 
Група на електро предмети 1 

— професор или наставник по предметот 
Математика ј 

— професор или наставник по предметот 
Математика и физика 1 

— професор или наставник по предметот 
Електричѕ р 1 

— професор или наставник по предметот 
Лимар 1 

12. Електромашннско техничко училиште „Стиф 
Наумов" 
— Лом. директор 1 
— шеф на машински отсек 1 
— професор по Македонски јазик 1 
— професор по Математика 2 
— професор по Физичко образование 1 
— електро инженери 6 
— машински инженери 4 
— стручен учител за пракса маш. смер '2 
— наставник или стручен учител по тех-

ничко' цртање 2 
— наставник по предметот механичка тех-

нологија 2 
— наставник по предметот маш. елементи 1 

13. Електрометално преработувачко училиште за 
ученици во стопанство „Никола Тесла"—Скопје 

— пом. директор 1 
— професор или наставник по предметот 

Македонски јазик ( 1 
— професор или наставник по предметот 

Математи ка 2 
— професор или наставник по предметот 

Физичко воспитување 2 
— професор или наставник по предметот 

Предвојничка обука 1 

— професор или наставник по предметот 
Физика и механизација 1 

— професор или наставник по предметот 
Економско образование 1 

— професор или наставник по предметот 
Техничко цртање 2 

— професор или наставник по предметот 
Техника на електро материјали 1 

— професор или наставник по предметот 
Електро енциклопедија и елект. мерки 2 

14. Трговско училиште со практична обука „Стра-
шо Пинџур" 
— професор или наставник по предметот 

Македонски јазик 1 
— професор или наставник по предметот 

Стопанска математика 1 
— професор или наставник по предметот 

Организација 1 
— професор или наставник по предметот 

Општо економско образование I 

15. Интернат при Електрометално училиште со 
практична обука 
— воспитачи 3 

16. Гимназија „Цветан Димов" — Скопје 
— професор по предметот Историја 1 
— Физичко1 воспитување 1 
— Филозофија 1 
— Нацртна геометрија 1 
— Англиски јазик 1 
— Биологија 1 
— Француски јазик 1 

17. Основно училиште „Глигор Прличев" 
— учители 2 

18. Основно училиште село Мојанци 
— учители 1 

19. Основно училиште село Орланци - со српски 
и шиптарски наставен јазик 1 

20. Интернат на учителско албанска школа 
— воспитани ' Гј 
Услови: за работните места професор канди-

датите треба да имаат завршено филозовски, од-
носно соодветен факултет. 

За работното место наставник — кандидатите 
треба да имаат завршено ВПШ, а за работното ме-
сто учител — кандидатите да имаат завршено учи-
телска школа, 4 години пракса во струката и по-
ложен стручен1 испит. 

Народниот одбор на општината Саат Кула — 
СкспЈе не зема обврска за патните и селидбени 
трошоци, како и за станбеното прашање. 

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да под-
несат молби таксирани до односните училишта 
каде што. ќе конкурираат. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
1. препис од дипломите за образование и стру-

чен испит, 
2. последните оценети решенија за звање и 

положајот плата, 
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3. оценувачките листови за последните две го-
дини. 

б) Кандидати што прв пат стапуваат во служба: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молби со некомплетирани документи не се зе-

маат во предвид. 
Секој кандидат може да конкурира најмногу на 

три места. Во молбите кандидатите треба да наве-
дат во кои училишта конкурирале, како и во кое 
училиште најповеќе би сакале да бидат примени. 
Исто така треба да ја наведат точната адреса каде 
ќе се наоѓаат во времето од 15—30 јуни. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај. (584; 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а I 

К О Н К У Р С 

I. За Факултетски наставници: 
- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, еден редовен, 

вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач, 

- ДЕНТА Л НА ХИРУРГИЈА (ЕКСТРАКЦИЈА), 
еден редовен или вонреден професор, виши 
предавач, доцент или предавач, 

- ОРТОПЕДИЈА НА З А Б И И ВИЛИЦИ (ОР-
ТОДОНЦИЈА), еден редовен или вонреден 
професор, виши , предавач, доцент или пре- 4 

давач, 
- ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден редовен 

професор или вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач, 

- БОЛЕСТИ НА УСТАТА, еден редовен про-
фесор или вонреден професор, виши преда-
вач, доцент или предавач, 

- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА СО ХИРУШКА 
ПРОТЕТИКА (СТОМАТОХИРУРГИЈА), еден 
редовен професор или вонреден професор, 
виши предавач, доцент или предавач, 

- ОРТОПЕДИЈА, еден вонреден професор. 
И. Факултетски соработници — асистенти: 

- ПРОТЕТИКА, еден асистент, 
- БОЛЕСТИ НА УСТАТА" еден асистент, 
- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА СО Х И Р У Р Ш К А 

ПРОТЕТИКА (СТОМАТОХИРУРГИЈА) еден 
асистент, 

- ОФТАЛМОЛОГИЈА, еден асистент, 
- АНАТОМИЈА, еден асистент, 
- МИКРОБИОЛОГИЈА, еден асистент, 
- ФАРМАКОЛОГИЈА, еден асистент, 
- ОРТОПЕДИЈА, еден асистент, 
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, два асистента, 
- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, еден асистент, 
- ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО, еден 

асистент, I 
- ФИЗИОЛОГИЈА, еден асистент, 
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, еден асистент, 
- ПЕДИЈАТРИЈА, еден асистент, 
- БИОХЕМИЈА СО1 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, 

два асистента, 

- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, еден стручен сора-
ботник биохемичар. 

Кандидатите под точка I со пријавата треба да 
поднесат потребни документи предвидени за избор 
во чл. 33, 34, 36 и 37 ед Општиот закон за ф а к у л -
тетите и универзитетите, како и чл. 31 од Законот 
за јавните службеници, во колку не се во работен 
однос. 

Кандидатите под точка И треба заедно со при-
јавата да поднесат диплома за завршен факултет, 
кратка биографија и евентуално список на научни 
трудови, како и сите документи предвидени по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку 
не се во работен однос. 

Овој конкурс трае еден месец по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 

на Медицинскиот факултет — Скопје. 

Факултетскиот совет на Природно-математичкиот 
факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден стручен соработник при Ботаничката 
градина при истиот факултет 

Услови: факултетска спрема и по возможност 
пракса во хортикуларна струка. 

Конкурсот се заклучува петнаесеттиот ден по 
објавувањето. Кандидатот кон пријавата треба да 
поднесе и своја куса биографија и список на науч-
ни трудови доколку такви ги има. (513) 

Советот за општествено управување со Уметнич-
ката галерија во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на 1 кандидат во највисоко звање — 
научен советник во Уметничката галерија 

во Скопје 

Пријавите со потребните документи, биографи-
ја, опис на досегашната работа и список на науч-
ните и стручните трудови, ќе се примаат 15 дена 
по објавувањето на овој конкурс. (536) 

Заводот за запослување на работниците — Битола, 
врз основа на чл. 37 од Законот за јавните 

службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1) Психолог 
2) Референт за економска анализа 
3) Референт за професионална ориентација 
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У с л о в и : 

За работното место бр. 1 — да има завршено 
филозофски факултет, група психологија, или 
ВШИ, група психологија; 

За работното место под бр. 2 — да има завр-
шено економски факултет 1или средно економско 
училиште со над 5 години работен стаж; 

За работното место под бр. 3 — да има завр-
шено ВПШ или учителска школа со над 5 години 
работен стаж. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, положај ната плата според Одлуката за по-
ложајните плати на службениците на Заводот за 
запослување на работници — Битола и посебен до-
даток според Одлуката за установување посебен 
додаток за наставниот и воспитниот персонал во 
заводите за запослување на работници. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а во колку местата не ќ е се пополнат, кон-
курсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
да се достават на конкурсната комисија на Заво-
дот за запослување на работници — Битола. (537) 

На основа чл. 244—245 од Законот за јавните 
службеници и чл. 10—15 од, Правилникот за спро-
ведување на конкурсите за пополнување на ме-
стата на наставниот и воспитниот персонал во учи-
лиштата и другите воспитни установи („Сл. весник 
на НРМ" бр. 16/58 год.), а во смисла на Одлуката 
на Советот за просвета на Народниот одбор на Ох-
ридска околија и одлуките на советите за просве-
та на НО на општините — Одделението за опште-
ствени служби на Народниот одбор на Охридска 
околија — Охрид објавува ; 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните службенички места 
на наставниот и воспитниот персонал во учили-
штата од подрачјето на Народниот одбор на Охрид-

ска околија за учебната 1961/62 год. 

Служби во кои Народниот одбор на Охридска 
околија врши право на основач: 

Завод за школство 

1 1. директор на Заводот за школство 
2. просветен советник за јазици I 
3. просветен советник за хуманитарна група I 
4. просветен советник за природо-матема-

тичка група 1 
Услови: Кандидатите под 1, 2, 3 и1 4 да се про-

фесори со завршен филозофски факултет и соод-
ветна група. Директорот на Заводот по возможност 
да е педагог. с 

II 
Служби во кои народните одбори на општините 

вршат право на основач: 

Народен одбор на општината Дебар 
1. Гимназија „Здравко Чочковски" — Дебар: 

1. професор или наставник со положен 
стручен испит по предметот македон-
ски јазик ' 1 

2. професор или наставник со положен 
стручен испит по предметот математика 
(настава на македонски и албански 
јазик) 1 

3. професор ,или наставник со положен 
стручен испит по предметот физика 
(настава на македонски и албански 
јазик) 1 

4. професор или наставник со положен 
стручен испит по предметот историја и 
географија (настава на македонски и 
албански јазик) 1 

5. професор, наставник или учител за 
руски јазик 1 

6. професор или наставник за албански 
и латински јазик 1 

7. професор или наставник со положен 
стручен испит по предметите биологија 
и: хемија (настава на македонски и ал-
бански јазик) 1 

8. наставник или стручен учител по пред-
метот здравствено-физичко воспиту-
вање 1 1 

Народен одбор на општината Кичево 
1. Гимназија „Мирко Милевски" — Кичево: 

1. директор — професор со 5 години прак-
са и положен стручен испит 1 

2. лом. директор — професор со 3 го-
дини пракса 1 

3. професор со филозофски факултет за 
македонски јазик 1 

4. професор или наставник по францу-
ски јазик 1 

5. професор или наставник по предметот 
математика 2 

6. професор или наставник по физика 1 
7. професор со филозофски факултет по 

историја 1 
8. професор со филозовски факултет по 

географија 1 
9. професор со филозовски факултет за 

педагошка група предмети 1 
10. професор со завршен екон. факултет 1 
11. наставник со ВПШ за музичко воспи-

тување , 1 
12. наставник со В П Ш по ликовно воспи-

тување 1 
13. професор, наставник или стручен учи-

тел по здравствено — физичко воспи-
тување 1 

14. наставник или стручен техничар по 
политехничко образование 1 

2. Шумарско училиште — Кичево: 
1. инженери — шумари или техничари со 

3 години пракса 2 
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2. учител со стручен испит и 15 години 
пракса 1 

Народен одбор на општината Охрид 
1. Гимназија „Климент Охридски" — Охрид: 

1. професор со завршен правен факултет 
за предметот социологија со основа на 
политичката економија и општествено 
уредување 1 

2. професор со природо-математички ф а -
култет за физика 1 

3. професор со природо-математички ф а -
култет за хемија 1 

4. професор со филозовски факултет за 
предметот француски јазик 1 

5. стручен учител со средно-техничко учи-
лиште (електромашински отсек) или 
висококвалификуван работник со елек-
тромашински смер 1 

2 Учителска школа „Андон Дуков" — Охрид: 
1. професор со природо-математички ф а -

култет за математика 1 
2. професор со филозовски факултет за 

педагошка група предмети 1 
3. професор со филозовски факултет за 

психологија и логика 1 
4. професор со природо-математички ф а -

култет за хемија 1 
5. стручен учител со средно-техничко учи-

лиште (електро-технички смер) или ви-
сококвалификуван работник со електро-
технички смер , ( 1 

6. професор или наставник за предметот 
здравствено-физичко воспитување (за 
машки) 1 

7. наставник или стручен учител со завр-
шено СФШ со повеќе години пракса за 
предметот здравствено-физичко воспи-
тување (за женски) ^ 1 

Ѕ. Економско училиште „Мите Богоевски"—Охрид: 
1. професор со економски факултет, на-

ставник со соодветна виша школа или 
стручен учител со завршено економско 
училиште со над 5 години пракса за 
предметот книговодство 2 

2. професор со економски факултет или 
наставник со соодветна виша школа за 
предметот стопанска математика 1 

3. професор со природо-математички и 
економски факултет, положен стручен 
испит и над 5 години пракса за пред-
метот стопанска географија I 

4. Професор со технолошки или Природ-
но-математички факултет за предметот 
технологија и хемија 1 

5. професор со економски факултет за 
предметот систем и организација 1 

6. професор со економски факултет или 
наставник со завршена виша стопанска 
школа по предметот комерцијално по-
одување со статистика 1 
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Народен одбор на општината Ресен 
1. Гимназија „Стив Наумов" — Ресен: 

1. професор со филозовски факултет за 
предметот македонски јазик 1 

2. професор со факултет за предметот 
историја 1 

3. наставник или стручен учител за му-
зика 1 

4. наставник или стручен учител со прак-
са за ликовно воспитување и општо-
техничко образование 1 

2. Центар за стручно образование на земјоделски 
кадар „Јосиф Јосифовски — Свештарот", Ресен: 

1. професор со факултет за предметот 
македонски јазик 1 

2. професор со факултет за предметот ма-
тематика 3 

3. професор инженер-агроном за предме-
тот овоштарство 1 

Народен одбор на општината Струга 
1. Гимназија „Браќа Миладинови" — Струга: 

1. професор со факултет за предметот 
историја и општествено уредување на 
Ф Н Р Ј 1 

2. професор со факултет за англиски 
јазик 1 

3. професор за предметот математика и 
физика 1 

4. професор со факултет за предметот 
биологија и хемија (за македонски и 
шиптарски паралелки) 1 

5. професор или наставник за ликовно и 
општотехничко образование (за маке-
донски и шиптарски јазик односно па-
ралелки) 1 

6. професор или наставник за здравстве-
но — физичко воспитување (за маке-
донски и шиптарски паралелки) I 

7. професор со факултет за историја и 
општествено уредување на Ф Н Р Ј (за 
шиптарски паралелки) Ј 

8. професор со факултет за поштарски 
јазик 1 

9. професор со факултет за математика и 
физика) за шиптарски паралелки) 1 

2. Градежно техничко училиште „Нико Нестор4 

— Струга: 
1. професор со факултет за македонски 

јазик 1 
2. професор — градежен инженер за на-

става по стручните предмети (за прва 
и втора година) 2 

3. професор или наставник за предметот 
физика и математика I 

4. висококвалификуван тесар за одржу-
вање застава со практична обука за 
тесарство (висококвалификуван мајстор 

со над 10 години пракса) 1 
Општа напомена: Пријавите за конкурсот 'со 

потребните податоци и други докази, согласно 
член 17 од Правилникот за спроведување на кон-
курсите за пополнување на местата на наставниот 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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и воспитниот персонал во училиштата и другите 
воспитни установи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/58 год.), кандидатите се должни да ги достават 
непосредно до училишниот одбор на соодветното 
училиште за кое е распишан конкурсот. 

Покрај пријавите треба да се достави и био-
графија како и доказ за досегашната општествена 
активност. Рок за пријавување на конкурсот е до 
31 мај 1961 год. Пријавите поднесени по Оваа дата 
не ќе се земаат во предвид. (539) 

Советот за просвета на НРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 

РЕФЕРЕНТ ЗА ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ 
ЗГРАДИ 

Услови: Завршен технички факултет — архи-
тектонски отсек со најмалку 3-годишна практика. 

Плата по Законот за Јавните службеници. 
Молбите со документите предвидени по чл. 31 

ед ЗЈС ќе се примаат во рок ед 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. (538) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ НАРОДНАТА 
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. за библиотекар и 
2. за книжничар. 

Кандидатот за работното место библиотекар, 
треба да има завршено правен или економски ф а -
култет, или филозофски факултет со знаење на 
англиски или германски јазик; 

Кандидатот за работното место книжничар, 
треба да има завршено средно образование. 

Право на учество на конкурсот имаат сите гра-
ѓани на ФНРЈ . I 

Молбите се примаат до заклучување на кон-
курсот, односно 15 дена од денот на објавувањето. 

Кон молбата треба да се приложат и докумен-
тите по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Примените кандидати ќе бидат писмено изве-
стени. (540) 

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

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

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

2) Билансот да се1 потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

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

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

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

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

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско' издавачко претпријатие, Скопје, ули ЈЛ ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1—ДО 

ири Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (1951) — Скопје. 


