
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 31 мај 1962 
Скопје 

Број 16 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 80 дин. 

Жиро сметаа број 802—11Д—698. 

57. 

На основа член 2 став 2 од Законот за расш> 
делба на средствата наменети за јавни патишта 
(, Службен весник: на НРМ" бр. 11/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

ДРУМСКИ ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 

За друмски запрежни возила, без оглед на 
сопственоста, се плаќа надоместок за одржување на 
јавните патишта, годишно: 

1. За двоосни возила: 
— до 600 кгр. носивост 4.000 дан. 
— преку 600 кгр. носивост 7.000 дин. 
— пајтони 4.000 дин. 
— шпедитери до 1 т. носивост 10.000 дин. 

шпедитери преку 1 т. носивост 
за секоја започната тона но-
сивост над 1 тона уште по: 8.000 дин. 

2. За едноосни возила: 
— , едноосни коли 1.500 дин. 
— полулај тони (нези) 4.000 дин. 

IV 
По исклучок од одредбата на став 2 од точка 

II на оваа одлука, имателите на запрежни возила 
се должни надоместокот за 1962 година да го упла-
тат најдоцна до 30^1-1962 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1-1-1962 година. 

Бр. 09-908/1 
3 мај 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

II 
Надоместокот од претходната точка се упла-

тува кај банката која се наоѓа во седиштето од-
носно боравиштето на имателот на запрежното 
возило. 

Имателот на запрежното возило е должен да 
го плати надоместокот најдоцна до 31 март за го-
дината во која ќе го користи возилото. 

За возила набавени во текот на годината, а за 
кои не е платен надоместок за односната година, 
имателот на возилото е должен да го плати надо-
местокот во срок од 30 дена од денот на набаву-
вањето на возилото. 

III 
Имателот на запрежното возило е дрлжен да 

го пријави за регистрација возилото во срок од 
30 дена од денот на уплатувањето на надоме-
стокот. 

Регистрацијата на запрежни возила ја врши 
органот на управата на општинскиот народен од-
бор што ќе го определи народниот одбор на оп-
штината. 

Органот надлежен за регистрација води еви-
денција на запрежните возила на подрачјето на 
с у ш т и н а т а пс врста на возила и нивни иматели, 
иако и за навременото уплатување па надоме-
стокот. 

58. 

На основа член 139 став 3 и член 140 став 2 од 
Законот за високото школство во НР Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61), по предлог 
на советите на вишите школи и педагошките ака-
демии, Советот за просвета ка Народна Република 
Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНАТА ШКОЛСКА 
СПРЕМА И ПРАКСА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРО-
ВЕРУВАЊЕТО НА ЗНАЕЊАТА И СПОСОБНО-
СТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ 
АКАДЕМИИ 

Член 1 
За студенти на вишите школи и педагошки 

академии имаат право да се запишат граѓаните кои 
имаат соодветна школска спрема утврдена со овој 
правилник. 

Во вишите школи и педагошките академии се 
залепуваат и граѓаните без соодветна школска 
спрема, повозрасни од 18 години, ако имаат соод-
ветна работна пракса и искуство утврдени со овој 
правилник и ако по пат на приемен испит според 
одредбите на овој правилник покажат дека вла-
деат со основните знаења и дека имаат способност 
да можат успешно да ја следат наставата на ви-
шата школа односно педагошката академија. 

Член 2 
Како соодветна школска спрема за запишува-

ње на одделни виши школи и педагошка академии 
се смета завршена една ед следните школи: 
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1. За виши економски школи 

гимназија или на неа рамно стручно учили-
ште од економски, комерцијален, финансиски, ту-
ристичко-угостителски, сообраќаен, поштенски и 
поморски смер; ( 

2. За виша управна школа 
гимназија или на неа рамно стручно учили-

ште од управен, административен, економски, фи-
нансиски и социјален смер; 

3. За виша школа за социјални работници 
гимназија или на неа рамно стручно учили-

ште од социјален, медицински, економски и упра-
вен смер, како и учителска или на неа соодветна 
школа за наставен кадар; 

4. За виши земјоделски школи 
гимназија или на неа рамно стручно учили-

ште од земјоделски, шумарски, дрвопреработу-
вачки, шумско-експлоатациони, тутунски, ветери-
нарен, земјоделско-машински, лозарски, овоштар-
ски, винарски, мелиоративен и рибарски смер; 

5. За педагошки академии 
а) за отсекот за одделенска настава: 
гимназија и учителска школа или на неа рамна 

соодветна школа за наставен кадар; 
б) за групите македонски и српскохрватски 

јазик 
гимназија, учителска или на неа соодветна 

школа за наставен кадар и стручно училиште 
рамно на гимназија од библиотекарски, балетски, 
театарски и социјален смер; 

в) за групите странски јазици 
гимназија, учителска школа ила на неа соод-

ветна школа за наставен кадар и стручно учи-
лиште рамно на гимназија во кое се изучувал 
странскиот јазик што кандидатот го избрал за сту-
дирање; 

г) за групата историја и географија 
гимназија, учителска школа или на неа соод-

ветна школа за наставен кадар и стручно учили-
ште рамно на гимназија од економски, сообра-
ќаен, туристичко-угостителски, поморски и соција-
лен смер; 

д) за групите биологија — хемија 
гимназија, учителска или на неа соодветна 

школа за наставен кадар и стручно училиште 
рамно на гимназија во кое се изучувале предметите 
биологија и хемија. 

ѓ) за групата биологија — физика 
гимназија, учителска или на неа рамна школа 

за наставен кадар и стручно училиште рамно на 
гимназија во кое се изучувале предметите био-
логија и физика; | 

е) за групите математика-физика, физика-
хемија и општотехничко воспитување 

гимназија, учителска или на неа соодветна 
школа за наставен кадар и стручни училишта 
рамни на гимназија од машински, електро, граде-
жен, текстилен, геолошко-рударски, хидро^-тех-
нички и архитектонски смер; 

ж) за групата музичко воспитување 
гимназија и музичко училиште рамно на гим-

назија; 

з) за групата ликовно воспитување 
гимназија и училиште за применета уметност 

рамно на гимназија. 
Член 3 | 

Како соодветна школска спрема во смисла на 
претходниот член на овој правилник се сметаат и 
воените училишта определени согласно прописите 
од член 141 на Законот за високото школство. 

, Член 4 
Лицата што завршиле стручно училиште рам-

но на гимназија кое не е соодветно за вишата шко-
ла односно педагошка академија на која сакаат да 
се запишат или завршиле стручно училиште во 
траење од1 најмалку три години кое нема ранг 
на завршена гимназија, а за запишување во него 
е барано како претходна спрема најмалку завр-
шено основно училиште во осумгодишно траење 
или на него рамно училиште можат да се запишат 
на виша школа односно педагошка академија ако 
положат посебен испит за проверување на прет-
ходните знаења по одделни дисциплини што се 
изучуваат на вишата школа односно педагошка 
академија. По кои дисциплини ќе се врши про-
верувањето на претходните знаења одлучува за 
секој конкретен случај комисијата од член 6 на 
овој правилник. 

, Член 5 
Лицата без школска спрема пропишана со чл. 

2—4 на овој правилник кои се повозрасни од 18 
години можат да се запишат на вишите школи 
односно педагошките академии ако поминале нај-
малку три години соодветна работна пракса и ако 
положат приемен испит. 

Како соодветна работна пракса во смисла на 
претходниот став се смета праксата помината на 
работите од стругавте за кои подготвуваат кадри 
соодветните стручни училишта од член 2 и 3 на 
овој правилник. 

Член 6 ( 
Дали пријавените кандидати за упис во ви-

шата- школа односно педагошка академија ги ис-
полнуваат условите од член 2—5 од овој правил-
ник утврдува посебна комисија за упис. Комиси-
јата се состои од претседател и 4 члена кои од 
редот на наставниците на вишата школа односно 
педагошка академија ги именува советот на шко-
лата односно академијата. Секретар на комисијата 
е секретарот на школата односно академијата. 

Против решението на комисијата од претход-
ниот став може да се изјави приговор до советот 
на школата односно академијата во рок од 15 дена 
од соопштување на решението, 

I Член 7 
Приемниот испит од ставот 1 на чл. 5 од овој 

правилник се полага по предметите: 
1. На вишите економски школи 
а) мајчин јазик 
б) математика 
в) географија 
г) историја 
2. На виша управна школа 
а) мајчин јазик ј 
б) историја 
в) географија 
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г) основи на државното уредување на ФНРЈ 
д) основи на историскиот материјализам 

3. На виша школа за социјални работници 
а) мајчин јазик 
б) историја 
в) географија 
г) математика 
д) основи на политичката економија со основи 

на социологијата 
4. На виши земјоделски школи 
а) мајчин јазик 
б) математика 
в) физика 
г) хемија 
д) биологија 
5. На педагошки академик 
а) мајчин јазик — за сите групи 
б) филозофија со социологија, психологија и 

логика — за сите групи; 
в) историја на литературата — само за отсекот 

за одделенска настава и групите македонски ја-
зик, српскохрватски јазик и шиптарски јазик; 

г) теорија на литературата — само за групите 
македонски јазик, српскохрватски јазик и шип-
тарски јазик; 

д) македонски јазик: — само за отсекот за одде-
ленска настава и за групите македонски јазик, 
српскохрватски јазик, шиптарски јазик, руски ја-
зик, француски јазик и англиски јазик; 

ѓ) руски јазик — само за групата руски јазик; 
е) француски јазик — само за групата фран-

цуски јазик; 
ж) англиски јазик — само за групата англиски 

јазик; | 
з) историја — само за групата историја — гео-

графија и отсекот за одделенска настава; 
и) географија — само за групата историја 

географија и отсекот за одделенска настава; 
ј) биологија — само за групата биологија — 

хемија и отсекот за одделенска настава; 
к) хемија — само за групата биологија — хе-

мија и физика — хемија; 
л) математика — само за групите математика 

— физика, огапто-техничко образование, хемија — 
физика и отсекот за одделенска настава; 

љ) физика — само за групата математика — 
физика, и физика — хемија; 

м) теорија на музичкото воспитување со исто-
рија на музиката — само за групата музичко во-
спитување; 

н) интонација со едногласен диктат — само за 
групата музичко воспитување; 

њ) цртање — само за групата ликовно воспи-
тување; I 

о) историја на уметноста — само за групата 
ликовно воспитување. 

I Член 8 
Испитот по предметот мајчин јазик се состои 

од писмена работа и дискусија во врска со обра-
ботената тема. Кандидатот кој добил негативна 
оценка на овој испит се одбива од понатамошното 
полагање на приемниот испит во тој испитен рок. 

Испитот по предметот математика е писмен и 
устен. 

Испитот по предметот македонски јазик, од 
т. 5/д на претходниот член од овој правилник е 
само устен, испитите по предметите руски јазик> 
француски јазик и англиски јазик се писмени и 
устни, а испитот по цртање е практичен и устен. 

Испитите по предметите што не се опфатени 
со претходните ставови на овој член се само устни. 

Член 9 
Програмите на градивото по одделни предмети 

што се полагаат на приемниот испит ги утврдува 
управата на вишата школа односно педагошка 
академија во согласност со советот на школата од-
носно академијата. 

Член 10 
Приемниот испит се полага пред испитна ко-

мисија што ја именува директорот на вишата шко-
ла односно педагошка академија. 

Член 11 , 
Испитната комисија се состои од претседател 

и два члена од кои едниот е испитувач. 
На претседателот и на членовите на испитната 

комисија и се определуваат заменици. 
Претседателот и членовите на испитната ко-

мисија и нивните заменици се именуваат од редот 
на наставниците на вишата школа односно педа-
гошка академија или од редот на други стручни 
лица. 

Член 12 
За работата на испитната комисија се води 

записник. 
Член 13 ; 

Испитната комисија полноважно работи ако 
се присутни сите нејзини членови. Кога некој член 
на испитната комисија е спречен да присуствува 
на испитот, на негово место веднаш се повикува 
неговиот заменик. ^ 

Испитната комисија одлучува со мнозинство 
на гласови. 

Член 14 
Испитувањето на кандидатите на приемниот 

испит е јавно, во присутните лица што не се чле-
нови на испитната комисија не можат на канди-
датите да им поставуваат прашања ниту било како 
да влијаат на текот на испитот. 

Претседателот на испитната комисија ќе ги 
отстрани лицата од претходниот став што пречат 
на нормалниот тек на испитот. 

Член 15 
Приемниот испит се полага во три испитни ро-

ка годишно: февруарски, јунски и септемвриски. 
Распоредот на полагањето на приемниот испит 

го утврдува директорот на вишата школа односно 
педагошка академија. 

Член 16 
Приемниот испит се полага по предмети. 
Приемен испит по одделен: предмет канди-

датот може да полага најмногу д|ва пати. Ако кан-
дидатот и по втор пат добие негативна оценка по 
одделен предмет му се ништат позитивните оценки 
по другите предмети и губи право на понатамошно 
полагање приемен испит на вишата школа односно 
отсекот или групата на педагошката академија на 
која го полагал испитот. 
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Член 17 
За полагање приемен испит каВДидатот под-

несува пријава до вишата школа односно педа-
гошката академија во рокот што ќе го одреди ди-
ректорот на школата односно академијата. 

Во пријавата кандидатот, покрај другото, ги 
наведува предметите што сака да ги полага во ис-
питниот рок за кој се пријавува. 

Член 18 
Кон пријавата за првото полагање на прием-

ниот испит кандидатот црилага: извод од матична-
та книга на родените и уверение за поминатата 
соодветна работна пракса (чл. 5 од овој пра-
вилник). 

Член 19 
Кандидатот може да се откаже од приемниот 

распит што го пријавил до> почетокот на испитот 
и тогаш се смета дека не се пријавил за испит. 

Ако кандидатот кој го започнал полагањето 
на испитот по одделен предмет неоправдано се от-
каже од натамошно полагање, се смета дека не го 
положил испитот по тој предмет. 

Оправданоста на откажувањето од претход-
ниот став ја цени испитната комисија. 

Член 20 
Во првиот испитен рок во кој кандидатот се 

пријавил за полагање приемен испит најпрво го 
полага испитот по мајчин јазик. 

Член 21 
По предметите по кои според одредбите на 

чл. 7 од овој правилник се полага писмен односно 
практичен испит, темата односно задачата за овој 
испит ја определува испитната комисија непосредно 
пред почетокот на испитот. , 

За писмена односно практична задача се да-
ваат три теми од кои кандидатот избира и израбо-
тува една. 

Изработувањето на писмената односно прак-
тичната задача трае пет часа ј 

Преку писмената задача се проверува општата 
култура и писменоста на кандидатот. 

Писмената односно практичната задача ја пре-
гледуваат сите членови на испитната комисија и 
ставаат оценка за нејзиниот квалитет со подобно 
образложение. 

Член 22 
На устниот испит членот испитувач и другите 

членови на испитната комисија со непосредни пра-
шања ги проверуваат знаењата на кандидатот од 
областа на предметот по кој полага испит според 
пропишаната програма. 

Устното испитување на кандидатот трае нај-
многу 45 минути. 

Член 23 
Успехот на приемниот испит се оценува со 

оценки: одличен (5), многу добар (4), добар (3), до-
волен (2) и недоволен (1). Оценката недоволен (1) 
е негативна а другите оценки се позитивни. 

Кога на приемниот испит по ист предмет се 
полага и писмен односно практичен испит, канди-
датот се оценува со едиР оценка. 

Член 24 
Резултатот од приемниот испит на кандидатите 

им го соопштува претседателот во присуство на 
сите членови на испитната комисија. 

Член 25 
Против неправилностите во спроведувањето на 

приемниот испит и во* работата на испитната ко-
мисија е допуштен приговор. Приговорот се подне-
сува до директорот на вишата школа односно пе-
дагошка академија во рок од 24 часа по соопшту-
вањето на резултатот од испитот. 

Против оценката дадена на приемниот испит 
не е допуштена жалба ниту приговор. 

Член 26 
Одредбите на овој правилник за текот на 

приемниот испит сходно се применуваат и на текот 
на испитот за проверување на знаењата (чл. 4). 

Член 27 
На кандидатот што го положил приемниот ис-

пит односно испитот за проверување на знаење по 
сите пропишани предмети вишата школа односно 
педагошката академија му издава уверение за по-
ложениот испит во кое покрај другото се наве-
дуваат предметите што ги полагал на испитот и 
успехот што го постигнал по секој предмет. 

Член 28 
На основа уверението од претходниот член и 

другите документи потребни за запишување, ви-
шата школа односно педагошка академија го за-
пишува кандидатот за студент на школата односно 
академијата, ако ги исполнува и другите пропи-
шани услови за запишување во школата односно 
академијата. 

Член 29 
На претседателот и на членовите на испитните 

комисии за полагање приемен испит за работата 
во комисијата им припаѓа хонорар според постој-
ните прописи. 

Член 30 
Секретарот на Советот за просвета на НРМ по 

потреба издава поблиски упатства за применување 
на овој правилник. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 01-712/1 Претседател 
4 мај 1962 година на Советот за просвета на НРМ, 

Скопје ^ Петар Здравевски, е. р. 

Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17424/2-1961 од 7 март 
1962 година, ја одобри промената на фами ЛИЈ ар-
ното име на Нагарновец Александар, роден на ден 
6 септември 1932 година во гр. Радовиш, Штипска 
околија, од татко Нагарновец Благој и мајка Ван-
ѓа, така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Крстев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (140) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25987/1-1961 од 6 ја-
нуари 1962 година, ја одобри промената на фами 
лијарното име на Митева Тодорка, родена на 
22 февруари 1931 година во е. Турско Рудари, 
Штипска околија, од татко Дане и мајка Ангелина, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе & гласи 
Кимова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (142) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25986/1-1961 од 5 ја-
нуари 1962 падина, ја одобри промената на личното 
име на Митев Никола, роден на 14 'септември 1927 
година во е. Маричино, Штипска околија, од татко 
Горги и мајка 'Солунка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Кимов Коле. 

Промената се протегнува и на малолетната му 
ќерка Коцка, родена на 13 мај 1959 година во 
Штип. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (143) 

Државниот секретаријат за внатрешни' работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7957/1 од 13 април 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јакимовски Васил, роден на ден 18 декември 
1936 година во село Дубровник, Кумановска око-
лија, од татко Јакимовски Славе и мајка Стојанка, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Стеван. 

Оваа промена важи од денот1 на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (145) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4557/2 од 12 април 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Зејнули Нури, роден на 16 јули 1931 
година во е. Речане, Тетовска околија, од татко 
Реџеп и маЈка Муслиме и Зејнули Џарије, родена 
на 10 март 1933 година во е. Речане, Тетовска око-
лија, од татко Сабит и мајка Хај риј е, така што во 
иднина фамилијарно™ име на двајцата ќе им гла-
си Мустафи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник: на НРМ". (146) 

Државниот секретаријат за внатрешни1 работи 
на НРМ, со решенћето бр. 20-8031/1 од. 16 април 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Станков Прокопије, роден на ден 5 јули 1933 
година во е. Стиник, Штипска околија, од татко 
Стоиков Петар и маЈка Гурга, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Панчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (147) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
иа НРМ, со решението бр. 20-8238/1 од 25 април 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
Органџиев Иван, роден на ден 3 март 1Ѕ42 година 
во е. Сикирник, Штипска околија, од татко Орган-
џиев Стефан и мајка Лимба, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Велешанов Ванчо. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (149) 

Државниот секретаријат за внатрешни1 работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2С32/1 од 10 април 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Ѓорѓиевски Јован, роден на ден 16 декември 
1939 година во село Турново, Штипска околија, од 
татко Точевски Наќе и мајка Македонка, така што 
во иднина личното име ќе му гласи1 Гоцев Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (150) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 39, ред. бр. 680, свеска И 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ѓоко Ни-
колов Арнаутовски, со седиште во Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоко 
Николов Арнаутовски. ; (127) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 39, реда. бр. 682,, свеска II 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Анета 
Ѓорѓова Кафтанска, со седиште во Берово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. ј 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анета 
Ѓорѓова Кафтанска. (132) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-2789 од 13-1Х-1961 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3, рег, бр. 50, свеска 2 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Амед Амедов Зуберов, со 
седиште во е. Тополница, место звано ,/Тополчичка 
река". Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. \ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амед 
Амедов Зуберов. (133) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Битола бр. 06-4436 
од 14-VII-1961 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 889, 
рег. бр. 116, свеска V, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Јелица Милоје Станковић со се-
диште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 115. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги 
за жени. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јелица 
Милоје Станковић (136) 



Стр. 21а — Вр. 16 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 14822/1 од 15-1Х-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 86, све-
ска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Перо Петрушевски, со седиште во Скопје, ул. „Орце! 
Николов" бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот 
е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Петрушевски. (138) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство иа Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-4373/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
351, рег. бр. 351, свеска II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Влечкар, Петар Димков Тодоровски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Моша Пијаде" бр. 193. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
поправка на сите видови влечки и патики. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Димков Тодоровски. (142) 

Врз основа од дозволата од, Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-3073/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
348, рег. бр. 348, свеска II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Горѓи Јованов Спиркоски, со седи-
ште во Прилеп, ул. „Цветан Димов" бр. 2. Предмет 
на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Јованов Спиркоски. (143) 

Врз основа од дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-3666/61 година, е запишан во регистарот 
ца занаетчиските дуќани и работилници на страна 
350, рег. бр. 350, свеска II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: ТенекеџиЈа Благоја Миланов Момироски, 
со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. 45. 
Предмет на работењето на дуќанот е: тенекеџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Миланов Момироски. (144) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-3569/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
349, рег. бр. 349, свеска II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Влечкар Трајче Николов Секулоски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Браќа Шемкоски" бр. 65. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
поправка на сите видови влечки и патики. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Николов Секулоски. (145) 

Врз основа на дозволата од Одделението за) 
стопанство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 03-8131 од 5-Х-1961 година, а запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 229, рег. бр. 229, свеска I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Делчо П. Мелов, 
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со седиште во Кавадарци, ул. „Гоце Делчев" бр. 26. 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Делчо 
П. 'Мелов. (146) 

Врз основа на дозволата од Одделението за! 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-5159/1 од 30-1Х-1961 година, е) 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 234/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Јован Тодоров Анастасов, со се-
диште во е. Зрновци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Тодоров Анастасов. (147) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје бр. 13598/1 од 5-1Х-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на стр. 9, рег. бр. 85, свеска 
II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јован 
Јовановски, со седиште во Скопје, ул. „350" бр. 37а. 
Предмет на работењето на дуќанот е: дрвопрера-
ботувачки услуги — столарски. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
П. Јовановски. (148) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-4482/1 од 29-1Х-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 890, рег. бр. 116, свеска V, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Милан Андонов 
Телевски, со седиште во Битола, ул. „Ордан Ни-
колов" бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Андонов Телевски. (149) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-3688 од 2-Х-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 891, рег. бр. 117, свеска V, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Милан Вангелов 
Тодоров, со седиште во Битола, ул. „Скопје" бр. 8. 
Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на 
машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
В ангелов Тодоров. (150) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Берово, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 39, рег. бр. 683, свеска II, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Илија Љу-
бомиров Пачемски, со седиште во Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Љубомиров Пачемски. (151) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06-4286/1 од 2-Х-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 892, рег. бр. 117, свеска V, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Пандо Андонов 
Цветановски, со седиште во Битола, ул. „Македо-
нија" бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пандо 
Андонов Цветановски. (153) 

Врз основа на дозволата од Одделе^ето за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-* 
стивар бр. 04-6505 од 7-Х1-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 63, ред. бр. 507, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Сулејман Исмаи лов Матњани, со 
седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 115. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Су-
лејман Исмаил ов Матњани. (155) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-6849 од 7-Х1-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 63, ред. бр. 5065 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Феим Хасан Хасани, со 
седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 83. Предмет на 
работењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феим 
Хасан Хасани. (155) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 37 од Законот за јавните 

службеници, Конкурсната комисија на Републич-
киот завод за физичка култура, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием службеник на работното место 

РЕФЕРЕНТ во Републичкиот завод 
за физичка култура 

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема во 
областа на физичката култура и најмалку 3 го-
дини практика во оваа област. 

Приеоритет имаат кандидатите што поблиску 
го познаваат подрачјето на рекреацијата и -масов-
ната физичка култура. Ј 

Плата по Законот за јавните службеници. На-
стап на работа од 1 септември 1962 година. 

Молбите да се достават до Конкурсната коми-
сија на Заводот — Градски стадион — Скопје, 
пошт. фах 455. 

Стр. 219 — Бр. 16 

Рок на траењето на конкурсот е до 1 јули 
1962 година. (708) 

КЛИНИКАТА ЗА НЕРВНИ БОЛЕСТИ И ПСИ-
ХИЈАТРИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за двајца лекари на специјализација 
по неуропсихијатрија 

Услови: Да ги исполнува сите услови за право 
на специјализација. (705) 

ТРГОВСКАТА КОМОРА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

р а о п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места на 
наставниот кадар при Трговскиот училишен 

центар — Скопје и тоа: 

1. Професор по предметот Познавање на сто-
ката; 

2. Професор по предметот Организација и тех-
ника на продавањето на стоката; 

3. Стручен учител по предметот Физичко вос-
питување и 

4. Стручен учител да предметот Аранжирање. 

УСЛОВИ: 
Под 1 — економски факултет или филозофски 

факултет — отсек хемија, под 2 — економски фа-
култет или винта економска школа, под 3 — среде-
но фискултури© училиште и под 4 — средно учи-
лиште за применета уметност или висококвали-
фикуван трговски работник во струката аранжер. 

Кандидатите поднесуваат молби до Училиш-
ниот одбор при Центарот, како и сите други по-
требни документи. 

Молбите се поднесуваат до 30. VI. 1962 год. (647) 

Факултетскиот совет на Природно -математич-
киот факултет — Скопје 

, р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— за естен наставник (предавач, доцент, вон-
реден, или редовен професор) по предметот Еколо-
гија на растенијата; ; 

— за по еден асистент во Ботаничкиот и Зоо-
лошкиот институт на Катедрата по биологија; 

— за преизбор на двајца асистенти на Кате-
драта по хемија; 

— за еден научен соработник при Хидробио-
лошкиот завод — Охрид. 

Пријавите (со биографија, список на научни 
и стручни трудови, до колку ги 1:1,1 а, во еден при-
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мирок таксирани, како и потребните документи 
според член 31 од Законот за јавните службеници) 
се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесувањето на пријавите е 30 дена 
по објавувањето на конкурсот, односно до попол-
нувањето на местата. (706) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на општината Горче Петров 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување ка работна го место — рефе-
рент I или П група по општонароден имот во Од-
делението за стопанство во Народниот одбор на 
општината Горче Петров 

У е л 01 в и: 

1. Кандидатот да има завршено правен фа-
култет или виша управна школа, со или без прак-
тика; 

2. Основната плата е обезбедена според Зако-
нот за јавните службеници, а положај ната по Од-
луката за распределба на положајните плати. 

Молбите со сите документи по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници се поднесуваат до 
Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општината Горче Петров. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ното место. (645) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор па Битолска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Управи-
тел на Народниот музеј — Битола 

УСЛОВИ: 
Завршен филозовски факултет — отсек етно-

лошки, археолошки, историја на уметноста и исто-
рија. 

Кандидатите што ќе конкурираат за упразке-
тото место треба да имаат стручна работна способ-
ност од областа на науката и културата со најмал-
ку работен стаж од 5 години. 

Предност имаат лицата што работеле во му-
зеите. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на него-
вото објавување. Во колку работното место не се 
пополни др определениот рок, конкурсот останува 
отворен до пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки и документите по чл. 31 од ЗЈС да се достават 
до Комисијата на Одборот. (646) 

31 мај 1962 

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија на Околискиот 
завод за социјално осигурување во Охрид. 

распишува 

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

I. Во Околискиот завод за Социјално осигуру-
вање — Охрид 

1. Референт по ре гре сна та служба и 
2. Лекар-советник 
УСЛОВИ: 
За службеничкото место под т. 1 — кандида-

тот треба да има завршено правен факултет и 
положен стручен испит за звањето референт1 од 
I врста. 

За службеничкото место под т. 2 — кандидатот 
треба да има завршено медицински факултет и 
над 5 години лекарска практика. 

Молбите правилно таксирани со приложените 
потребни1 документи за засновање на службенички 
однос по чл. 31 од 3ЈС и биографија да се достават 
на адреса: Околиски завод за социјално осигуру-
вање во Охрид (Конкурсна комисија). 

Рок за доставување на молбите е 15 дева по 
објавувањето на конкурсот. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на плата по Одлуката на овој Завод. 

Конкурсот е во важност до пополнувањето на 
работните места. (709) 

РАДИО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за лектори 

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено 
фи лозовски факултет — група македонски јазик 
и добро да го познаваат литературниот јазик. 

Конкурсот трае до' 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". 

Молбите, таксирани со 50 дин. таксена марка 
и документи по чл. 31 од! Законот за јавните служ-
беници, се поднесуваат во секретаријатот на Радио 
Скопје секој ден од 7 до 14 часот. 

Подробни информации за конкурсов заинте-
ресираните можат да добијат во лекарската служ-
ба на Радио Скопје секој ден од 10 до 12 часот. 

(711) 

СОДРЖИНА 
Страна 

57. Одлука за висината на надоместокот за 
друмски запрежни возила — — — — 213 

58. Правилник за утврдување соодветната 
школска спрема и пракса и за начинот на 
проверувањето на знаењата и способноста 
на кандидатите за запишување во вишите 
школи и педагошките академии — — — 213 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 832-11,1—693 

При Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3169) — Скопје. 


