
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 27 јануари 1960 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број1 чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

15. 
На основа член 55 од Законот за државната 

управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА ПАСИШТА 

Член 1) 
Се основа Управа за пасишта како републички: 

орган на управата, во состав на Секретаријатот за 
земјоделство и шумарство на Извршниот совет. 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет врши спрема Управата за паси-
шта права и должности определени во член 58 од 
Законот за државната управа. 

Член 2 
Управата за пасишта ги врши работите од об-

ласта на пасиштата, врши надзор над стопанисува-
њето на пасиштата и контрола на користењето на 
фондовите за пасишта. 

Член 3 
На чело на Управата за пасишта стои и со неј-

зините работи раководи началник. 
Началникот го назначува и разрешува Изврш-

ниот совет на предлог на секретарот на Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет. 

Член 4 
Внатрешната организација на Управата за па-

сишта ќе се уреди со Правилникот за работата и 
организацијата на Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09—1718/Ц 
30 декември 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

16. 
На основа член 32 став 3 од Законот за оргаЧ 

низацијата на управата на народните одбори 
([„Службен весник на НРМ" бр. 34/59), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОКОЛИСКИ НАРОДНИ ОД-
БОРИ ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОСНОВААТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ*! КАКО ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

I 
Народниот одбор на Скопска околија може да 

основа и секретаријат како органи на управата. 
Народните одбори на останатите околии можат, 

по исклучок, да основаат секретаријати за вна-
трешни работи. 

II 
Народните одбори на околиите секреггаријатиѓе 

како органи на управата ќе ги основаат во склад 
со условите утврдени во Законот за организацијата 
на управата на народните одбори. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Број 09—2535/1 
10 декември 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

17. 
На основа член 40 став 3 од Општиот закон за 

станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 16/59) и во врска со член 71 став 1 точка 1 од 
Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ПРОЦЕНТ ОД СТАНАРИ-
НАТА И ЗАКУПНИНАТА ШТО МОЖЕ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛИ КАКО ПРИХОД ОД СТАНБЕНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

I 
Приходот на станбените заедници од станари-

ната на станбените згради и закупнината на делов-
ните- простории што го одредуваат надлежните на-
родни одбори не може да биде поголем од 4% од 
делот на станарината наменет за управување и по-
правки на станбениот објект и 6% од вкупниот из-
нос на закупнината на деловната просторија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
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блика Македонија", а ќе се применува од 1.1.1960 
година. 

Број 09—2505/1 
30 декември 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

18. 
На основа точка IV. "од Одлуката за нормите на 

придонесот за кадри во стопанството за 1958 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/57), а во врска со 
точка 1 од Одлуката за нормите на придонесот за 
кадрите во стопанството за 1959 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 17/59), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА КАДРИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО ГО 
ПЛАЌААТ ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТЧИСКИ И 
УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ И ПРИВАТНИТЕ СОП 
СТВЕНИЦИ НА ПАТНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ЈАВЕН ПРЕВОЗ 

I. 
Приватните занаетчиски и приватните угости-

телски дуќани и приватните сопственици на патни 
моторни возила што се занимаваат со јавен превоз 
ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за 
кадри во стопанството во 1959 година по норма од 
2% од даночната основица од 1959 година, според 
која го плаќаат данокот на доходот. 

II., 
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 
1959 година. 

Број 09—2330/1 
30 декември 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

19. 
На основа член 262 од Законот за јавните служ-

беници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА 

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ 
СОВЕТНИК 

1) Се разрешува од должноста претседател на 
Комисијата за предлагање звање педагошки: совет-
ник Боро Чушкар, народен пратеник. 

2) За претседател на Комисијата за предлагање 
ување педагошки советник се именува Димче Лев-

ков, професор во Филозовскиот факултет на Уни-
верзитетот во Скопје. 

3) За член на Комисијата за предлагање звање 
педагошки советник се именува Петар Нанов, про-
светен советник во Заводот за унапредување на 
школството. 

4)) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09—1036/1 

6 јуни 1959 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

20. 
На основа член 42 од Законот за електросто-

панските организации ([„Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 2Ј/58 и 1/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН 

ДИРЕКТОР НА ЕЛЕКТРО СТОПАНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА ВО СКОПЈЕ 

1. За спроведување конкурс за назначување 
главен директор на Електростопанската заедница 
се именува Комисија во следниот состав: 

Цретседател: 
Мицко Симеонов, помошник државен секретар; 
Членови: 
Дана Андреева, началник на Иерсоналното од-

деление на Извршниот совет; 
Вене Ѓорѓиовски, началник на Бирото на секре-

тарот на Извршниот совет; 
Мишко Божиновски, началник на одделение во 

Секретаријатот за општи стопански работи; и 
Ацо Димитровоки, виши референт во Секрета-

ријатот за индустрија. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 09—2249/1 
30 декември 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р Сграхил Гигов, е. р. 

21. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија, во 
врска со член 53 став 1 од Законот за државната 
упр ава, Извршни от е св ет д онесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста директор на Ди-
рекцијата за патишта на НР Македонија Боро Бла-
жевски, поради заминување на нова должност. 
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2. За директор на Дирекцијата за патишта на 
НР Македонија се назначува Томе Малески, досега-
шен командант на секциски штаб на младинските 
работни бригади во Неготино. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 09-2300/1 
30 декември 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

22. 
На основа член 5 став 2 од Уредбата за награ-

дите за ванредна работа и особени успеси во* рабо-
тата и за надоместоците за прекувремена работа на 
службениците на државните органи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 26/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ ЗА ДАВАЊЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

1. За давање награди за вонредна работа и осо-
бени успеси во работата на службениците на ре-
публичките органи, се образува Комисија на Из-
вршниот совет во состав: 

а) претседател — Асен СИмитчиев, секретар на 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет 

б) членови: 
Мире Доновски, државен потсекретар во 

Извршниот совет; 
Илија Спировски, државен потсекретар во 
Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите; 
Ели Наумовска, началник на одделение во 

Секретаријатот за општа управа на Изврш-
ниот совет; и 
Раде Гогов, помошник државен секретар во 
Државниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09-2544/1 
31 декември 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 4 

23. 
На основа член 302 од Законот за јавните служ-

беници, Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА МЕСТАТА 
ВО КОИ ПОСТОЈАТ ТЕШКОТИИ ДА СЕ ОБЕЗ-* 

БЕДИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I. 
Во Решението за местата во кои постојат теш-

котии да се обезбеди основна здравствена заштита 
(„Службен весник на НРМ" бр. 33/58) во точка 4 
под а) се бришат запирката и зборовите „освен на-
селеното место Берово", а во точка 7 под г) се бри-
шат запирката и зборовите „освен населеното место 
Кичево". 

II. 
Ова решение влегува во сила од денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија" а ќе се применува од 1-
ХП-1959 година. 

Број 01^32941/1-69 
26 декември 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје 
на НРМ, 

Васил Горгов, е. р. 

24. 
На основа член 168 од Општиот закон за школ-

ството во врска со член 20 став 3 од Законот за 
органите на управата на Народна Република Ма-
кедонија и член 2 од Законот за .изменување и до-
полнување на Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија, Советот за про-
света на Народна Република Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА 

УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
До донесувањето на сојузни прописи за програ-

мата и начинот на полагањето на завршниот ис-
пит за звањето квалификуван работник во учи-
лиштата за ученици во стопанството, полагањето на 
завршниот испит во овие училишта ќе се врши по 
одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Завршен испит во училиштата за ученици во 

стопанството можат да полагаат кандидатите кои 
го завршиле завршниот клас на училиштето за уче-
ници во стопанството и провеле одредено време на 
изучување определено занимање односно занает во 
стопанска организација како ученици во стопан-
ството. 

Учениците во стопанството кои го завршиле за-
вршниот клас во' паралелка на училиште за ученици 
во стопанството во која не се изведувала наставата 
по стручните предмети можат да полагаат испит по 
одредбите на овој правилник само ако се здобие со 
знаења по стручните предмети на начин што ќе го 
определи Советот за просвета на НРМ. 

Член 3 
По одредбите на овој правилник полагаат за-

вршен испит и учениците во стопанството кои по-
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ради непостоење училиште за учениците во стопан-
ството во местото каде го изучувале занимањето од-
носно занаетот не биле опфатени во такво учили-
ште, ако ги исполнуваат другите услови од претход-
ниот член. 

Член 4 
Завршен испит кандидатот може да подага два 

пати редовно а понатаму вонредно. 
Вонредните кандидати го полагаат завршниот 

испит заедно со редовните. 

Член 5 
Завршниот испит по одредбите на овој правил-

ник се спроведува во три испитни рока: јунски, ав-
густовски и јануарски. 

Право на полагање завршен испит стекнуваат 
кандидатите: 

а) во јунскиот рок — ако времето на учењето 
на занимањето односно занаетот им истекнува до 
30 септември истата година; 

б) во августовскиот рок — ако времето на уче-
њето на занимањето односно занаетот им истек-
нува до 31 октомври истата година; 

в) во ј ануарским рок — ако времето на уче-
њето на занимањето односно занаетот им истекну-
ва до 31 март истата година. 

Завршниот испит во ју мекиот рок почнува на 
10 јуни, во августовскиот на 25 август, а во јану-
арскиот на 25 јануари. 

По предлог на наставничкиот совет на учили-
штето органот на управата надлежен за работите 
на просветата на народниот одбор на око ли јата мо-
ж е почетокот на завршниот испит во поедини ис-
питни рокови да го одреди за подоцна или порано-
ако за тоа има оправдани причини. 

Член 6 
Завршниот испит кандидатите го полагаат во 

училиштето во кое го завршиле завршниот клас. 
Во оправдани 'Случаи, наставнички от совет на 

училиштето може да му одобри полагање завршен 
испит на кандидатот кој завршниот клас не го за-
вршил во тоа училиште. 

Поправен испит на завршниот испит се полага 
во училиштето во кое кандидатот го започнал пола-
гањето на завршниот испит. 

Член 7 
За спроведување на завршниот испит во учи-

лиштата за ученици во стопанството, прос ветно -
педагошката служба на народниот одбор на околи-
јата може да определи свој пратеник. 

Член 8 
На кандидатите што ќе го положат завршниот 

испит по одредбите на овој правилник им се приз-
наваат стручни квалификации на квалификуван 
работник во струката и занимањето односно занае-
тот што го изучувале. 

И. ИСПИТЕН ОДБОР 

Член 9 
Завршниот испит се полага пред испитен одбор 

кој се образува во училиштето за ученици во сто-
панството. 

Испитниот одбор го именува наставничкиот са-
вет на училиштето. 

Во училиштата каде бројот на кандидатите е над 
50 може да се образуваат два или повеќе испитни 
одбори ако има доволен број стручни наставници,. 

Член 10 
Испитниот одбор го сочинуваат: претседател и 

потребен број членови испитувачи за »секој предмет 
што се полага на завршниот' испит. 

Претседател на испитниот одбор е управител на 
училиштето а за членови испитувачи се именуваат 
наставниците што во завршниот клас ги предавале 
предметите што се полагаат на завршниот ИСПЕАТ. 
Испитувачи на практичниот дел од испитот се име-
нуваат по предлог на општинскиот совет за труд ц 
трудови односи од редот на висококвалификуваните 
работници. 

При образувањето на два или повеќе испитни: 
одбори (чл. 9 ст. 3) за претседател на вториот и се-
кој понатамошен испитен одбор се именува настав-
ник на училиштето'. 

Испитниот одбор има секретар кого го именува 
наставничкиот совет од редот на наставниците на 
училиштето кои не се испитувачи. Секретарот го 
води записникот и администрацијата на испитниот 
одбор но нема право на одлучување. 

На претседателот, членовите и секретарот на 
испитниот одбор им се определуваат заменици. 

Испитувачот по практичниот дел од испитот е 
повремен член на испитниот одбор и учествува на 
испитот само за време додека се испитуваат канди-
датите од соодветното занимање и кога се доне-
суваат решенија за успехот од практичниот дел на 
испитот за тие кандидати (јчл. 29). 

Член 11 
Испитниот одбор решава само на седници. 
Седниците ги свикува и со нив раководи прет-

седателот на испитниот одбор, а кога тој е спре-
чен, неговиот заменик. 

Испитниот одбор полноважно решава ако се 
присатни сите негови членови. Кога некој член на 
испитниот одбор е спремен да присаствува на сед-
ницата, на негово место се повикува негов заменик. 

Решенијата се донесуваат со мнозинство на гла-
сови. 

При еднаков број на гласовите „за" и „против" 
се смета дека е усвоен оној предлог за кој гласал 
претседателот. 

Член 12 
На завршниот испит може да присаствува на-

ставник на училиштето кој не е член на испит-
ниот одбор, претставник на нжолскиот одбор и со-
ветот за просвета на народниот одбор, но тие не 
можат на кандидатите да им поставуваат прашања 
ниту било како да влијаат на текот на испитот. 

Просветните советници кога присуствуваат на 
испитот (чл. 7) имаат права и должности одредени 
по постојните прописи. 

Кандидатите што се пријавиле на завршен ис-
пит можат да присаетвуваат на испитот во време-
то кога тие не полагаат само со одобрение на прет-
седателот на испитниот одбор. 

Член 13 
Членовите на испитниот одбор не смеат да да-

ваат никакви податоци за работата на испитниот 
одбор, ниту да го соопштуваат текот на одлучува-
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њего како ни! решенијата на испитниот одбор додес-
ка тие не бидат соопштени од претседателот на ис-
питниот одбор. 

Нарушувањето на одредбата од претходниот 
став повлекува одговорност според постојните про-
писи. 

< 
III. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ПОЛАГАЊЕ 

Член 14 
За полагање завршен испит кандидатите под-

несуваат писмена пријава до управителот на учи-
лиштето во рокот што' го определува тој. 

Со пријавата кандидатот поднесува: 
а) свидетелствата за завршените класови; 
б) документ за датата на местото на раѓањето; 
в) договор за учење на занимањето односно за-

наетот; и 
г) потврда од стопанска организација дека про-

вел пропишано време на изучување на занимањето, 
односно занаетот. 

Кандидатите од член 3 на овој правилник под-
несуваат и уверение од управниот орган на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на про-
ев етата дека поради непостоење на училиште за 
ученици во стопанството не биле опфатени со такво 
училиште. 

Член 15 
На дрвата седница, која се одржува најмалку 

7 дена пред почетокот на завршниот испит, испит-
ниот одбор решава кои од пријавените кандидати 
се допуштаат на испит. Решението се објавува на 
огласната табла на училиштето, а одбиените канди-
дати се известуваат писмено со образложение. 

Против решението за недопуштање на заврш-
ниот испит одбиениот кандидат има право на при-
говор во рок од два дена од соопштувањето' на ре-
шението до ваставничкиот совет на училиштето. 
Наставничкист совет е должен да донесе решение 
по приговорот пред започнувањето на завршниот 
испит. 

Член 16 
Ако кандидатот што е допуштен на завршен 

испит непосредно пред испитот или во текот на са-
миот испит поради болест или од други причини 
бил спречен да дојде на испит или да го продолжи 
започнатиот испит должен е за тоа веднаш да го 
извести управителот на училиштето и да поднесе 
докази за своите наводи. 

Испитниот одбор, ако најде дека причините 
што го спречиле кандидатот се основани, ќе му одо-
бри полагање односно продолжување на испитот 
во истиот или наредниот испитен рок. Одложениот 
испит се смета за редовен испит на кандидатот но 
не влијае на бројот за редовно полагање на заврш-
ниот испит Очл. 3 ст. 1). 

Кандидатот на кого не му се одобрува одлага-
ње на испитот се одбива до наредниот испитен рок 
и должен е да го полага целиот завршен испит. 

Против решението за одбивање од испитот по 
претходниот став кандидатот има право на приго-
вор до наставничкиот совет на училиштето во рок 
од два дена од приемот на решението1. 

( 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА 
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 

Член 17 
Најмалку седум дена пред (почетокот на заврш-

ниот испит испитниот одбор го утврдува распоре-
дот на полагањето на завршниот испит и го истак-
нува на огласната табла на училиштето. Управите-
лот на училиштето е должен распоредот веднаш да 
го достави до просветно-недагошката служба на 
надлежниот народен одбор на околната. 

Член 18 
Завршниот испит се состои од практичен, пис-

мен и устен испит и се изведува по истиот редослед. 
1 

а) Практичен испит 

Член 19 
Практичниот испит се полага во работилница 

што ќе ја определи испитниот одбор под надзор на 
испитувачот и уште еден член на испитниот одбор. 

Член 20 
На практичниот испит кандидатот изработува 

еден предмет од областа на занимањето односно за-
наетот што го изучувал спрема нацртот што го из-
работува »сам, или му се дава да изврши една работ-
на проба или услуга ако занимањето односно за-
наетот се такви да не може да се изработи предмет. 

Член 21 
За изработувањето на предметот односно извр-

шувањето на работната проба односно услуга, кан-
дидатот дава усмено теоретско образложување. 

Член 22 
На практичниот испит кандидатот треба да по-! 

каже дека во рамките на наставната програма на 
занимањето односно занаетот што го изучувал во 
текот на учењето ја совладал теоријата и праксата 
и дека може успешно да ги применува во својата 
струка. 

Член 23 
Траењето на практичниот испит за секој кан-

дидат се определува спрема практичната задача и 
не може да биде повеќе од 48 работни часови. 

Член 24 
Практичната задача кандидатот ја извлекува со 

испитно ливче на кое се означува задачата, времето 
и местото на нејзиното изработување односно извр-
шување. 

Член 25 
Испитувачите од практичниот дел на завршниот 

испит составуваат список на задачите за практич-
ниот испит според програмата за практичната обу-
ка и од него задачите ги препишуваат на чисти и 
еднообразни испитни ливчиња. Списокот и ливчи-
њата ги прегледува и одобрува испитниот одбор на 
првата седница пред почетокот на завршниот испит. 

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за 
5 поголем од бројот на кандидатите. Ако е бројот на 
кандидатите помал од 15, бројот на ливчињата мора 
да биде најмалку 20. 

Прегледаните и одобрените ливчиња испитува-
чите ги предаваат на претседателот на испитниот 
одбор на чување ©о запечатен штик. 
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Член 26 
Поименични©! распоред на кандидатите за прак-

тичниот и опит се утврдува на седницата на испит-
ниот одбор слротив почнувањето на практичниот 
испит и се истакнува на огласната табла на учи-
лиштето. 

Пред почнувањето на практичниот испит прет-
седателот на испитниот одбор ги запознава сите 
кандидати со техниката на практичниот испит, со 
нивните права и должности на испитот и им го 
соопштува поименичниот распоред на полагањето. 

Член 27 
На практичниот испит секој кандидат извлекува 

по едно ливче, На секоја група кандидати им се из-
несуваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата што 
се еднаш извлечени и задачите земени во работа 
не се извлекуваат повторно. Ако кандидатот нај -
доцна 5 минути по извлекувањето на лив чето из-
јави дека не може да одговори на поставената за-;' 
дача му се позволува да извлече друго ливче. Прв 
пат извлеченото ливче се враќа меѓу другите неиз-
в лечени ливчиња и во записникот се забележува 
овој факт за да се има во предвид кога ќе се оце-
нува кандидатот. 

Член 28 
По изработувањето на предметот односно извр-

шувањето на услугата или работната проба од за-
дачата кандидатот во присуство на целиот испитен 
одбор дава усно-теоретско образложение на изведе-
ните операции. 

Теоретското образложение на секој кандидат на 
практичниот испит не може да трае повеќе од 30 
минути. 

Член 29 
По обавениот практичен испит испитниот одбор 

ги утврдува оценките по предлог на испитувачот. 

Член 30 
Ако за време на практичниот испит кандидатот 

го наруши редот или го попречи правилниот тек на 
испитот, испитниот одбор може да го отстрани од 
испитот. Решение за отстранување донесува испит-
ниот одбор со мнозинство на гласови. Отстранетиот 
кандидат се смета дека не го положил завршниот 
испит и може да го повтори целиот испит во наред-
ниот испитен рок. 

Против решение за отстранување има место на 
приговор до наетавничкиот совет на школата во рок 
од три дена. 

Решението се забележува на грбот на свидетел-
ството од завршниот клас односно исцравата, со ко-
ја кандидатот се пријавува за полагање завршен 
испит. 

Член 31 
Кандидат кој добие негативна оценка на прак-

тичниот испит не се допушта на полагање теорет-
скиот дел од испитот и се упатува да го повтори 
целиот завршен испит во наредниот испитен рок. 

» 

б) Писмен испит 

Член 32 
На писмен испит се допуштаат кандидатите што 

добиле позитивна оценка на практичниот испит. 

Член 33 
Писмен испит се полага од: 
а) македонски јазик и 
б) математика, 
Изработувањето на секој писмен задаток трае 

најмалку 5 часа и секогаш се изведува пред пладне 
во два дена едно по друго без оглед на евентуал-
ните празници. 

Чл ен 34 
Темите за писмениот испит треба да опфаќаат: 
а) по македонски јазик: тема од општа природа, 

а во врска со поедини предмети кои се училе во 
училиштето. Избраната тема треба Да биде таква, 
што преку разработката да може да се провери 
писменоста на кандидатот и познавањето на факти-
те, зрелоста во нејзиното обработување како и 
стручното знаење до колку е во врска со дадената 
тема; 

б) по математика: сите три задачи од матери-
јалот што е опфанат по програмата за сите класо-' 
ви во училиштето'. 

Член 35 
Темата на писмениот испит ја определува ис-

питниот одбор. 
Еден ден пред секој писмен испит предметниот 

наставник му предава на управителот на училиште-
то 6 теми од македонски јазик и по три групи зада-
чи од математика. Пред предавањето предметниот 
наставник е должен темите да ги затвори во плик и 
затварањето да го овери со својот потпис. Управи-
телот откако ќе го прими затворениот плик покрај 
потписот на предметниот наставник става школски 
печат и го> чува на сигурно место. 

Пред самиот почеток на писмениот испит испит-
ниот одбор на седница го отвара пликот со предло-
жените теми и одредува една тема за задаток. За 
сите кандидати се одбира иста тема. 

Испитниот одбор може да не прими ниедна од 
предложените теми и да одреди нова што ќе ја ут-
врди тој на истата седница. 

Во училиштата со повеќе паралелки од заврш-
ниот клас каде што два или повеќе наставници 
предаваат ист предмет што се полага на заврш-
ниот испит темите ќе ги предложуваат тие пред-
метни наставници споразумно. 

Задаток што е работен во текот на учебната го-
дина не може да се даде како задаток за писмениот 
испит на крајот на истата учебна година. 

Одредените теми за секој предмет од кој се по-
лага писмен испит им се соопштува на кандидатите 
непосредно пред почнувањето на писмениот испит 
по тој предмет. 

Прекршувањето на одредбите од претходниот 
став повлекува дисциплинска одговорност, а прекр-
шителот се исклучува од натамошна работа на ис-
питниот одбор. Испитниот одбор може да го пони-
шти целиот испит од соодветниот предмет и вед-
наш да одреди нов, спрема одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 36 
Сите кандидати темата ја работат едновремено 

и по можност во иста просторија. 
Непосредно пред давањето на првата тема прет-

седателот на испитниот одбор ќе им соопшти на 
кандидатите дека секој е должен да ја работи те-
мата самостојно, во работата да не се служи со* 
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непозволени средства, другите да не ги вознемиру-
ва и да не загледува во туѓа работа, дека можат да 
излегуваат од просторијата во која се полага испи-
тот само по одобрение на надзорниот наставник и 
дека не се позволува излегување на два или повеќе 
кандидати истовремено. Исто така тој ќе ги упати 
кандидатите како ќе ги работат и ќе ги предаваат 
изработените теми и ќе им обрне внимание на по-
следиците од нарушувањето и спречувањето на пра-
вилниот тек на испитот. 

Член 37 
Кандидатот кој ќе ги прекрши одредбите од 

претходниот член прво' ќе се опомене за тоа и слу-
чајот ќе се внесе во записникот. Во повторен слу-
чај кандидатот се отстранува од испитот и губи 
право на понатамошно полагање во тој испитен рок, 
со тоа што во идниот испитен рок ќе го полага са-
мо писмениот и усниот дел од испитот. 

Исто така се отстранува од испитот и се упа-
тува да го полага писмениот и усмениот испит во 
идниот испитен рок и кандидатот за кого на самиот 
писмен испит или непосредно по испитот се утврди 
дека препишал туѓа работа односно својата работа 
ја дал на друг да ја препише или се служел со 
други непозволени средства, како и кандидат кој ќе 
ја прекине работата на писмениот испит и без одо-
брение на надзорниот наставник ќе ја напушти ис-
питната просторија. 

Решението за отстранување на испитот по прет-
ходните ставови од овој член го донесува испитниот 
одбор по предлог на предметниот наставник односно 
прегледувачот на писмениот задаток. Против ова 
решение кандидатот нема право на жалба. Реше-
нието се забележува на грбот на свидетелството од 
завршниот клас односно исправата со која кандида-
тот се пријавил за полагање завршен испит. 

Член 38 
За непристојно поведение во текот на писме-

ниот испит, испитниот одбор може кандидатот да 
го отстрани од полагање завршен испит во тој ис-
питен рок со тоа во идниот рок ќе го полага само 
писмениот и усниот дел од испитот. Решението за 
отстранување се забележува на грбот на свидетел-
ството на завршниот клас односно исправата со* 
која кандидатот се црн јавил за полагање завршен 
испит. 

Против решението за отстранување по предниот 
став кандидатот има право на приговор до настав-
ничкиот совет на училиштето во рок од три дена 
од денот на соопштувањето на одлуката за отстра-
нување. Решението' на наставничкиот совет е ко-
нечно. 

Член 39 
Писмениот испит се полага под надзор на прет-

седателот и предметниот наставник и двајца други 
членови на испитниот одбор, така што во цело вре-, 
ме на изработувањето на темата мора да приса-
ствуваат најмалку тројца од нив. 

Член 4Ј0 
За писмениот испит кандидатот донесува по-

требна хартија и мастило. Темата може да се ра-
боти на концепт или веднаш да се пишува на 
чисто на левата половина од свиткан табак. 

Во почетокот на испитот, пред да им се даде 
на учениците темата, надзорниот наставник ќе му 
завери со ШКОЛСКИ от печат потребен број празни 
полутабаци на секој кандидат. 

По завршувањето на писмената работа канди-
датот истата заедно со концептот ја предава на еден 
од надзорните наставници. Наставниот го ирошива 
задатокот, секој негов полутабак го заверува со 
школскиот печат, проверува дали задатокот е пот-
пишан и потоа на него и во записникот го обеле-
жува часот и минутот кога е предаден. 

Ако кандидатот до определеното време од овој 
правилник не ја заврши темата, го предава она што 
го изработил. 

Член 41 
По истекот на определеното време за изработу-

вање, предметниот наставник ш прима сите пис-
мени работи за прегледување и приемот го потвр-
дува со својот потпис на записникот. 

Член 42 
Писмените работи најпрво ги прегледува, по-

права и оценува предметниот наставник. Оценките 
мора да бидат образложени и потпишани, а се да-
ваат само ВО' цели броеви испишани со букви. 

По предметниот наставник писмените работи ги 
прегледуваат уште два члена на испитниот одбор 
од кои едниот треба да биде стручњак по соодвет-
ниот предмет. 

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак за 
предметот освен предметниот наставник, за прегле-
дувани се зимаат лица од редот на замениците во 
кој случај тие присаствуваат на седницата на ис-
питниот одбор за оценување на писмените работи 
како пол поправни членови. 

Двата прегледувана со своите потписи ќе пот-
врдат дали се согласни или не со предложената 
оценка на предметниот наставник. Во случај да не 
се согласуваат треба да го образложат своето ми-
слење и да предложат оценка. 

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот од-
бор на седницата. При оценувањето се зима во об-
зир писменоста на кандидатот секаде каде што » 
тоа можно. Утврдените оценки во цели броеви се 
внесуваат во записникот со цифри. 

Сите писмени работи од завршниот испит СФ 
чуваат во школската архива најмалку 5 години. 

в) Устен испит 

Член 43 
На устен испит се допуштаат сите кандидати 

без оглед на тоа дали на писмениот испит добиле 
слаба оценка по некој предмет. 

Член 44 
На усниот испит за сите струки се полагаат: 
1. македонски јазик 
2. математика и 
3. технологија со познавање на машините и 

алатите на соодветната струка. 

Член 45 
Усниот4 испит почнува најрано три дена по свр-

шувањето на писмениот испит. Во случај да има 
повеќе од 50 кандидати, испитниот одбор може да 
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одреди усниот испит да почне четири дена по свр-
шувањето на писмениот испит. 

На усниот испит присаствуваат сите членови на 
испитниот одбор и сите се должни да водат бе-
лешки за одговорите на кандидатите. 

Испитувањето на секој кандидат по еден пред-
мет трае 15—20 минути и го врши предметниот на-
ставник. Претседателот може по потреба да го 
скуси или продолжи испитувањето на кандидатот 
но не повеќе од 5 минути. 

Испитувачот е должен да му го каже на кан-
дидатот, ако е потребно, само она што е нужно за 
правилно разбирање на прашањето и текот на од-
говорите. На кандидатот треба да му се даде полна 
слобода самостојно и без помош на испитувачот да 
го покаже своето знаење. Во текот на одговорот 
освен предметниот наставник, на кандидатот може 
да му поставува помошни прашања само претседа-
телот на испитниот одбор. 

Член 46 
Списокот на прашањата за усниот испит го 

составува предметниот наставник спрема настав-
ниот програм за сите класови и од нето прашањата 
ги распоредува на чисти и еднообразни ливчиња. 
На секое ливче се испишуваат по три прашања. 

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за 
5 поголем од бројот на кандидатите. Ако е бројот 
на кандидатите помал од 15 бројот на ливчињата 
треба да биде најмалку 20. 

Списокот на прашањата на ливчињата испит-
ниот одбор ги прегледува и одобрува на првата сед-
ница. Прегледаните и одобрените ливчиња предмет-
ните наставници ги предаваат на претседателот на 
испитниот одбор на чување во запечатен плик. 

Член 47 
На усниот испит кандидатот треба да покаже: 
а) по македонски јазик — познавање на по-

важните граматички, синтактички и правописни 
пра ви ла. спр ема пропишаниот наставен програм, ш>' 
знавање на литературниот јазик и лесно и пра-
вилно служење со него; 

б) по математика — самостојност во решавање-
то на математички задачи и сигурност во матема-
тичките операции во рамките на наставниот про-
грам што се изучува во текот на школувањето, по-
знавање на функционалните врски и способност 
знаењата по математика да ги примени, при реша-
вањето на задачите од животот и праксата; 

в) по технологија на струката и познавање на 
машините и алатите — дека во рамките на настав-
ниот програм по предметот што се изучувал во те-
кот на школувањето ја совладал теоријата и дека 
може успешно да ја ползува во праксата на својата 
струка. 

Член 48 
Усниот испит се полага со ред по предмети. 
Во еден ден се полага само еден предмет. Испи-

тот се изведува и пред и попладне а дневно може 
да се испитаат најповеќе 25 кандидати. Изведува-
њето на испитите попладне не може да биде после 
20 часот. 

Ч л ен 49 
Поименичниот распоред на кандидатите на ус-

ниот испит се утврдува на седница на испитниот 

одбор пред почнувањето на усмениот испит и се 
соопштува на кандидатите на првиот ден на испи-
тот а се истакнува и на огласната табла на школата. 

Пред почнувањето на усниот испит претседа-
телот на испитниот одбор ги запознава сите кан-
дидати со техниката на усниот испит и ги преду-
предува за нивните права и должности на испитот. 

Член 50 
На усниот испит секој кандидат извлекува по 

едно ливче. На секоја група кандидати им се изне-
суваат сите неизвлечени ливчиња, како и ливчи-
њата што биле извлечени, но на чии прашања кан-
дидатите не одговарале. 

Ако кандидатот најдоцна 5 минути по извле-
кувањето на ливчето изјави дека не може да од-
говори на извлечените прашања, му се позволува 
да извлече друго ливче и во записникот се забеле-
жува овој факт за да се има во предвид при оце-
нувањето на кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на испи-
тот треба да му се остави време од 10—15 минути 
за размислување ако тој го сака тоа. Другите кан-
дидати размислуваат додека одговара нивниот прет-
ходник. 

Член 51 
Кандидатот го полага усниот испит до крај без 

оглед на тоа дали во текот на испитот добил нега-
тивна оценка од некој предмет. 

Член 52 
Ако за време на усниот испит кандидатот го 

наруши редот или попречи на правилниот тек на 
испитот, испитниот одбор може да го- отстрани од 
испитот. Решение за отстранување донесува испит-
ниот одбор со мнозинство на гласови. Отстранетиот 
кандидат може да го повтори писмениот и усниот 
испит во наредниот испитен срок. 

Против решението за отстранување може да се 
даде приговор до наетавничкиот совет на учили-
штето во срок од три дена. 

Конечното решение се забележува на грбот на 
свидетелството' од завршниот клас, односно испра-
вата со која кандидатот се пријавил за полагање 
на завршен испит. 

Член 53 
Во текот на усниот испит секој ден по сврше-

ното' испитување во изминатото пред или попладне, 
испитниот одбор по предлог на испитувачот го утвр-
дува предлогот на оценките за секој кандидат. Се-
кој член од испитниот одбор може да внесе во за-
писникот свое одделно мислење. 

По предметите од кои се полага устен и писмен 
испит оценката, се изведува од оценките на устниот 
и писмениот испит, но не со аритметичка средина, 
туку според општиот впечаток што го оставил кан-
дидатот на испитот. 

Утврдениот предлог на оценката се внесува со 
цифри во табеларниот преглед во записникот. 

V. УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИТЕ ОЦЕНКИ 
ОД ИСПИТОТ 

Член 54 
Откако испитот по сите предмети и за сите кан-

дидати ќе сврши се состанува испитниот одбор на 
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завршна седница на која дефинитивно ги утврдува 
оценките на кандидатите по сите предмети на прак-
тичниот и теоретскиот дел од испитот. За предлогот 
на оценките решава испитниот одбор со поименично 
гласање ако при утврдувањето на предлогот имало 
издвоени мислења. 

Член 55 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

од сите предмети на практичниот и теоретскиот дел 
од испитот добил позитивни оценки. 

Член 56 
Кандидатот кој на теоретскиот дел на испитот1 

добил негативна оценка по еден или два предмета 
се упатува на полагање поправен испит во наред-
ниот испитен рок. Ако по тој предмет се полага 
писмен и устен испит, кандидатот е должен да ги 
полага двата дела од испитот. 

Кандидатот кој не го положи поправниот испит 
или без оправдани причини не дојде на испит или 
го напушти испитот се упатува да го повтори тео-
ретскиот дел на испитот во наредниот испитен рок. 

Член 57 
Кандидатот кој на теоретскиот дел на испитот 

добил слаба оценка по сите три предмети, не го по-
ложил испитот и се упатува да го положи целиот 
теоретски испит во наредниот испитен рок. 

Член 58 
Резултатот од завршниот испит на кандидатите 

им го соопштува претседателот на испитниот одбор 
во присуство на сите членови на испитниот одбор 
најдоцна еден ден по свршетокот на целиот испит. 

Член 59 
Против решението на испитниот одбор со кое 

кандидатот се упатува на поправен испит или да го 
повтори целиот испит не е допуштена жалба, ниту 
приговор. 

VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПОЛОЖЕН 
ЗАВРШЕН ИСПИТ 

Член 60 
На кандидатите што го положиле завршниот 

испит по одредбите на овој правилник им се издава 
свидетелство за положен завршен испит по истекот 
на времето за изучување на соодветното занимање 
односно занает одредено со договорот за учење, што 
се докажува со потврда од работодателот. 

Образецот на свидетелството го пропишува Со-
ветот за просвета на НР Македонија. 

Свидетелството го потпишуваат претседателот, 
и сите членови на испитниот одбор и се заверува 
со школскиот печат. 

Во свидетелството се внесуваат и оценките по 
предмети што ќе се полагаат на завршниот испит, 
а се учеле во текот на школувањето во училиштето. 

Член 61 
На кандидатите кои не го положиле завршниот 

испит или се упатени на поправен испит, или испи-
тот им е одложен, се става забелешка за тоа на 
грбот на свидетелството од завршниот клас, со кое 
се пријавил за полагање завршен испит. Оваа за-
белешка ја потпишува управителот на училиштето 
и ја заверува со школскиот печат. 

VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ 
ИСПИТ 

Член 62 
За завршниот испит се води: 
а) главна книга, во која се внесуваат имињата 

и останалите лични податоци за секој кандидат што 
се пријавил на завршен испит, утврдените оценки 
со слова и број за секој предмет и конечно решение 
на испитниот одбор. Образецот на главната книга 
го пропишува Советот за просвета на НР Македо-
нија. 

Главната книга ја потпишуваат: претседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот одбор. 

б) книга за записник на испитниот одбор во која 
се внесуваат сите поважни моменти во текот на 
испитот. 

Главната книга и записникот ги заверува се-
кретарот и сите членови на испитниот одбор и се 
чуваат во школската архива. 

Член 63 
За првата седница на испитниот одбор се води 

записник во кој се внесува денот и местото на одр-
жувањето на седницата, иоименичниот состав на 
испитниот одбор, имињата на сите кандидати при-
јавени за испит и решение за тоа кои од нив се до-
пуштаат на испит, кои се одбиваат и зошто, рас-
поредот на писмените испити, имињата на настав-
ниците определени за надзор при изработката на 
писмените работи од поедини предмети, имињата 
на прегледуваните на писмените работи и рокот за 
кој мора да се изврши прегледувањето. 

Овој записник го потпишуваат: претседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот одбор. 

Член 64 
За текот на практичните односно писмените 

испити се водат: 
а) записник од седниците на испитниот одбор' 

пред почетокот на секој испит во кои се внесуваат 
податоци за времето и местото' на одржувањето на 
седниците, имињата на присутните членови на ис-
питниот одбор, текот на изборот на темите и која 
тема е дефинитивно избрана. Овој записник го пот-
пишуваат: претседателот, секретарот и сите чле-
нови на испитниот одбор; 

б) записник за текот на практичниот односно 
писмениот испит во кој се внесува времето и ме-
стото на одржувањето на испитот, текстот на зада-
токот, односно темата, имињата на присутните чле-
нови на испитниот одбор, имињата на кандидатите 
кои дошле на испитот, кои кандидати не дошле на 
испит и зошто, точно време на почетокот и заврше-
токот на испитот, имињата на надзорните настав-
ници и времето во кое воделе надзор, кои канди-
дати биле опоменати, кои кандидати излегувале и 
колку 'се задржувале вон испитната просторија, 
кога кој кандидат ја завршил работата, што' му 
предал и колку табаци (работа и концепт), кој доа-
ѓал на испитот и дали и какви забелешки направил. 

Овој записник го [потпишуваат претседателот, 
секретарот, предметниот наставник и другите над-
зорни наставници. 

Член 65 
За седницата на испитниот одбор после заврше-

ните практични односно писмени испити се води 
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записник во кој се внесуваат податоци за времето 
на седницата, присутните на состанокот, поважните 
моменти во текот на седницата, табеларен преглед 
на конечно утврдените оценки од предметите од 
практичниот, односно [писмениот испит за секој 
кандидат, евентуалните забелешки на пратеникот 
и имињата на кандидатите кои не го положиле 
практичниот испит и поради тоа не се допуштаат на 
•Теоретскиот дел од испитот. 

Овој записник го потпишуваат претседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот одбор. 

Член бб 
За текот на усгниот испит се води посебен за-

писник за секое пред или попладне кога се изве-
дува усмениот испит. Во него се внесуваат пода-
тоци за времето и местото на состанокот на испит-
ниот одбор, имињата на присутните членови, пред-
метите по кои се испитувало1, имињата на кандида-
тите кои во тој ден полагале, имињата на канди-
датите кои не дошле на испит и причините за* тоа, 
почетокот и завршетокот на испитувањето на секој 
кандидат, прашањата што се поставени на секој 
кандидат, евентуален одмор и прекинување на ра-
ботата како и сите останати поважни моменти во 
текот на испитот: пореметувањето на испитот од 
страна на поедини кандидати,, откажување на пое-
дини кандидати од испитот и ел., текот на утврду-
вањето на предлогот на оценката со евентуалните 
одвоени мислења и конечно утврдениот предлог на 
оценките за секој кандидат кој се внесува со бројки 
во табеларниот преглед на записникот. 

Овие записници ги води секретарот на испит-
ниот одбор и ги потпишуваа! : претседателот, секре-
тарот и сите присутни членови на испитниот одбор. 

Член 67 
За завршената седница на испитниот одбор се 

води записник во кој се внесуваат податоци за вре-
мето и местото на седницата, имињата на присут-
ните членови на испитниот одбор, поважните мо-
менти за текот на седницата и табеларен преглед 
на дефинитивно утврдените оценки по сите пред-
мети на завршниот испит, оценките по оние пред-
мети кои на испитот не се полагаа а се внесуваат 
во свидетелството и конечното решение на испит-
ниот одбор за тоа: 

а) кои кандидати поименично го положиле за-
вршниот испит; 

б) кои кандидати се упатени на поправен ис-
пит, по кои предмети и во кој рок; 

в) кои кандидати не го положиле испитот и се 
упатуваат да го повторат целиот испит во наред-
ниот испитен рок; 

г) на кои кандидати им е одложен испитот, по 
кои предмети и во кој рок; 

д) кои кандидати се отстранети од испитот, по-
ради што и за кое време. 

Овој записник го потпишуваат претседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот одбор. 

Член 68 
Утврдените оценки од поедини предмети на се-

кој кандидат, како и конечното решение на испит-
ниот одбор се внесуваат со букви и бројки од за-
писникот во главната книга на завршниот испит. 

Член 69 
Управителот на училиштето е должен најдоцна 

14 дена по завршувањето на завршниот испит за 
секој испитен рок да достави препис од записникот 
од завршната седница на испитниот одбор и изве-
штај за текот на испитот до советот за просвета на 
народниот одбор на око лиј ата. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за полагање испит 
за занаетчиски помошник („Службен весник на 
НРМ" бр, 24/53). 

Член 71 
Овој правилник влегува во сила од денот на не-

говото донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на НР Македонија". 

Бр. ОЗ—1019/1 
25 февруари 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здр авковски, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—21050/1 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Илиевски Добросав, роден на 21 февруари 1928 
година во село Романовце Кумановска околија, од 
татко Илиевски Блажо и мајка Васка, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Саздовски Трајко. 

Со истото решение е одобрена и промената на 
фамилијарно^ име на сопругата му Илиевска Ма-
рија, родена на 27 август 1936 година, во град Скопје, 
од татко Ристов Миле и мајка Аг лади ја, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе и' гласи Саздовска. 

Промената на фамилијарното име на Илиевски 
Добросав се протегнува и на малолетната му ќерка 
Илиевска Татјана, родена на 9 септември 1956 го-
дина во град Скопје, така што во иднина фамили-
јарното име ќе и' гласи Саздовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (10) 

КОНКУРСИ 
ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ НА НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за секретар — сметководител во звање 
виши референт II врста 

Услови: Виша стручна спрема со најмалку пет 
години практика во сметководна служба. 

Платата според Законот за јавните службеници. 
Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнувањето на местото. 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 

1. Референти за давање правна помош и при-
емна канцеларија — службеник: И или III 
група со над 6 или 4 години служба и поло-
жен стручен испит — — — — — — — 1 

2. Референт за план, анализа и статистика 
— службеник I или II група со над 4 или 6 
години служба <и положен стручен испит — 1 

3. Шеф на Отсекот за народна одбрана — служ-
беник II или III група со над 6 или 8 години 
служба и положен стручен испит — — — 1 

Молбите со сите потребни документи пропишани 
со Законот за јавните службеници се доставуваат 
до Народниот одбор на општината Петровец, до по-
полнувањето на работните места. 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување следните работни места: 
1. Началник на Одделението за стопанство 
2. Референт за индустрија, план и аналитика 
3. Референт по народно просветување 
4. Референт за трудбениче 'самоуправување и 

општествено управување 
5. Референт за личен доход и кадрови во сто-

панството 
6. Санитарен инспектор. 
УСЛОВИ: Под точка 1) да има завршено еко-

номски факултет и положен стручен испит. Под 
точка 2) да има завршено економски факултет и 
положен стручен испит, или економски техникум 
и положен стручен испит. Под точка 3) да има за-
вршено Филозофски факултет или Виша педагош-
ка школа. Под точка 4) да има завршено економски 
факултет и положен стручен испит, или виша 
стручна спрема. Под точка 5) да има завршено виша 
или средна стручна спрема. Под точка 6) да има 
завршено медицински факултет (лекар епидемио-
лог) и најмалку една година практика, или школа 
за санитарни техничари и положен стручен испит. 

Молбите со потребните документи од чл. 31 од 
Законот за јавните службеници да се доставуваат 
до комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на општината Ѓорче Петров, во* срок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ~ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КУ-
МАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за следното упразнето работно место: 
1. Директор на Задружната штедилница во гр. 

Куманово. 

Услови: Завршен економски факултет или еко-
номски техникум со 5 години практика. 

Потполна средна школа со 10 години практика. 
Настап на работа по истекнување на конкурсот. 
Молбите со кратка биографија и документите 

по член 31 од Законот за јавните службеници да се 
достават до комисијата за службеничките работи 
на Народниот одбор на општината Куманово. 

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ИСТОРИСКИОТ 
МУЗЕЈ НА НР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 

1. Еден педагог во одделот: за педагошко-про-
пагандна дејност. 

Услови: Завршен филозофски факултет — гру-
па историја. 

^ 'Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на спрема Одлуката за положајни 
плати. 

Молба со кратка биографија и комплетирани 
документи предвидени по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници да се достават најдоцна 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ НА НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за еден ЛАБОРАНТ во одделот за народна тек-
стилна орнаментика. 

Услови: Средно стручно образование (заврше-
на школа со примената уметност) и познавање на 
народната везбена орнаментика. 

Платата според Законот за јавните службеници. 
Настапување на работа веднаш по конкурсот. 

Конкурсот трае до 10 февруари о. г. (137) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за пополнување на едно референтско работно 
гето во Одделението за работни односи. 

Услови: завршен правен факултет. 
Приоритет имаат лица со подолг работен стаж. 
Плата по Законот за јавните службеници, а по-

ложај на спрема Одлуката за положај ните плати. 
Молбите комплетирни со документи предвидени 

по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се до-
ставуваат до Конкурсната комисија во рок од 15 
дена од објавувањето на конкурсот. 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ 
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

распишува ? т 

К О Н К У Р С 

за следните упразнети работни места при НО 
на општината Куманово: 

1. Началник на Одделението за општествени 
служби при НО на општината Куманово. 

Услови: Висока стручна спрема или средна 
стручна одрема и 8 години практика на социјални 
или просветни работи. 

Плата спрема Законот за јавните службеници, 
а по ложај на по Одлуката на НО на општината Ку-
маново. 

Молбите со кратка биографија, како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се доставуваат до Персоналната служба при 
НО на општина Куманово. 

Настап на работа по истекот на конкурсот. 
Овој конкурс има важност 1 месец, а, важи од 

денот на објавувањето во „Службениот весник на 
НРМ". (1133), 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Воена буковица, издадена во Заечар на име Ан- , 
гелко Митевски, Скопје. (2039)* 

Работна книшка бр. 285079/1813, издадена од 
Бирото' за посредување на трудот — Скопје на име . 
Борислав Славко Трпковски, Скопје. (]204*9)»/ 

Работна книшка рег. бр. 2386, серија бр. 144746 
на име Љубомир Андонов Младеновски, е. Радибуш 
— Кр. Паланка. (2041)»/ 

Свидетелство бр. 134 и диплома од полуматур-
ски испит, издадени од Осмолетката во е. Радибуш 
през 1949/50 год. на име Димитрија Петрушев Јо- . 
вановски, е. Радибуш — Кр. Паланка. (2042У 

Здравствена легитимација бр. 18037, издадена од 
Заводот за социјално^ осигурување — Филијала — 
Кавадарци на име Илија Мурџев, Кавадарци. (2043)\Ј 

Здравствена легитимација бр-. 42692, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Владо Стојковски, е. Галичник — Гостивар. 

(12044У/ 

Здравствена легитимација бр. 98896, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Стојче Милков лески, „Радуша" Ѓорче Петров. (2045) у 

Здравствена легитимација бр. 139129 на име 
Ана Милковлеска, „Радуша" — Ѓорче Петров. / 

(2046)/ 
Здравствени легитимации издадени од, Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на Назми, На-
ције, Салија, Шабан, Васвија \и Рамадан сите Ази- , 
рови од Скопје. (2047)V 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување Скопје на име Џемаил 
Алили, Скопје. (ј2048)\/ 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Али Демиров!, / 
Скопје. (2Ш)Ј 

Ј 

Работна книшка бр. 53075, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје ка име Трипун , 
Гичев Тасевски, е. Миладиновци — Скопско. (2050)V/ 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Љубомир Ј а -
чевски, Скопје. (2051>У 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Проф. 
Д-р Петре Здравев, Скопје. (Ј2052)*/ 

Здравствена легитимација бр. 82, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Драган Стевко ѓорѓиевски, Скопје. (2053)V 

Сообраќајната дозвола рег. бр. 475, рег. број на 
камионот 5474, издадена од СВР — Титов Велес на 
Градежното претпријатие „Љубат" — Кавадарци. 

(2054$Ј 
Здравствена легитимација бр. 50734, издадена од 

Заводот за социјално1 осигурување — Битола на име 
Стевче (Манасија) Николовски, е. Гнеотино — Би- / 
толско. ((2055 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
^а социјално осигурување — Скопје на име Тошо 

/Димовски, Скопје (2056)\Ј 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Емине 
Фазлиевиќ, Скопје. (2057) 

Здравствена легитимација бр. 149737, издадена 
од Заводот за 'социјално осигурување — Скопје на. . 
име Алга Кназе Синадиновска, Скопје. (2058)чу 

Свидетелство од IV одделение на име Цветан 
Атанасов, е. Лугунци — Титов Велес. (̂ 059)уУ 

Здравствена легитимација бр. 25186, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Зајечар на име / 
Малинка Златева, е. Тамјаник — Кавадарци. (2060) ѕ / 

Здравствена легитимација бјр. 4025, издадена"!)^ 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Осман Сејдов Јашари, ул. „Кумановска" бр. 10 — ( 
Тетово. (20611)^ 

Здравствена легитимација бр. 23377, издадена 
од Заводот за социјално1 осигурување — Тетово на 
име Адем Мемет Мурати, е. Џепчиште — Тетовско, ј 

(2062) ** 
Работна книшка бр. 1594, издадена од Бирото за 

посредување на трудот — Титов Велес на име Ќе-
мал Демиров, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 107 — 
Штип. (12063) 

Работна книшка бр. 919, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Липљан на име Идриз / 
Злотај, Скопје. (2064) \У 

Здравствена легитимација бр. 1933, на име Алек 
сандар Стефанов, ул. „Благој Кирков" бр. 8 — Ти'- , 
тов Велес. (2065)>^ 

Свидетелство за положен стручен испит под 
бр. 2939, издадено од Државниот секретаријат за 
работи на стопанството на име Драги Јонче Симо-
новски, ул. „Јосиф Христовски" бр. 3 — Битола. 

Здравствена легитимација бр. 31742, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Митре Митревски, е. Старавина — Битолско'. ^ 

\-Ј 

62Л68) -
Здравствена легитимација бр. 36720, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Љубо Богдановић ул. „Фаци Димов" бр. 12 — , 
Битола. (2ЈШ5Ј V 

Здравствена легитимација бр. 2734 на име Тодос 
Филипов, Кочани. 
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Работна книшка бр. 20775/54, (издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Кавадарци на 
име Родна (Крстева) Ралева, Скопје. (2070)1 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Филијала — Прилеп 
на име Марија Талеска, Скопје. (2071)' 

Дозвола за торбарење бр. 04-8428, издадена од 
Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
на име Јона Беришиќ, Скопје. (2072) 

Сообраќајна книшка за моторно возило марка 
„ТАМ" рег. бр. 703 на Градежното претпријатие 
„Гранит" — Скопје. (Ј20731 

Свидетелство бр. 307 за завршен II клас гимна-
зија, издадено од Оемолетката „Никола Карев" — 
Крушево на име Димитар С. Чавкаровски, Кру-
шево. (2ЛЈМ 

Здравствена легитимација на име Ванко Стоја-
нов Иванов, ул. „Маршал Тито" бр. 24 — Неготино 
— Кавадарци. (2075) 

Сообраќајна дозвола за трактор марка „Фергу-
сон" под рег. бр. 5495, издадена од СВР — Титов 
Велес на Општата земјоделска задруга „Единство" 
— Титов Велес. (2076^ 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје под бр. 95818, 
95819 и 9582$ на Аница, Благоја и Љубомир Кузма-
носки, од Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 81. (20721 

Здравствена легитимација бр. 163, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Васка Мамудовска, ул. „Сане Ѓорѓиев" бр. 4 — 
Штип. • (20781 

Здравствена легитимација бр. 12176, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Миле Стојановски, Електрично претпријатие 
„Битола" — Битола. (2079) 

"Работна книшка бр. 292279/1205, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Ружа (Киприј анова) Јевтиќ, Скопје. (12080) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Куманово на име Јованка Ри-
стовска, е. Бедиње — Кумановско. (2081) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ибраим 
Амди Абаз, Скопје. • (2083) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Кемет-
ка Камиљ Усеин, Скопје. (2*984) 

Свидетелство за завршен виши течаен испит, 
издадено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје 
на име Марко Радујчиќ, Скопје. (2086) 

Здравствена легитимација бр. 6034, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Ацо Андонов, ул. „Мариовска" бр. 5 — Битола. 2087 

Здравствена легитимација бр. 12242, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Прилеп на име Блага Бошковска, ул. „Трајко 
Санд анаки" бр. 6 — Прилеп. (2088) 

Работна книшка бр. 475, издадена од Бирото за 
посредување на трудот во Петровац на име Богдан 
Трајанов Белковски, е. Брезица — Скопско. (209(1} 

Работна книшка бр. 5329, серија бр. 151149, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Владанка Ѓорги Стојковска, ул. 
„Саво Ковачевиќ" бр. 1а — Куманово. (2091) 

Инвалидска книшка бр. 1941/13-У1-1953 год., 
издадена од Извршниот совет на НРМ — Скопје на 
име Пенчо Д. Климев, е. Велестово — Охридско. 

(2092) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното' училиште „Маршал Тито" е. 
Лабуништа на име Исмаил Давида, Арсланоски, е. 
Подгорци — Струга. (Ј2093) 

Свидетелство бр. 45, издадено од Основното учи-
лиште во е. Селокуќи од 29-У-1957 год, на (име Цапа 
Бајрам Лутви, е. Селокуќи — Дебар. (2094) 

Отпуст од државјанство на ФНРЈ бр. 22947/56 
год. од 22-1-1957 год. издаден од ДСВР — Скопје на 
име Асанов Алим Абди, ул. „Лисец" бр. 17 — Штип. 

(2095) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Џеврије 
Даши, Скопје. (2Д96) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Цвета 
Митевска, Скопје. (2097) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Радми-
ла Цветкова, Скопје. (2098) 

Здравствена легитимација бр. 2174, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Ката Милошова Николовска, е. Зубовци — Го-
стивар. (2099) 

Здравствена легитимација бр. 2173, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Никола Милошов Николовски, е. Зубовци — 
Гостивар. (2100) 

Здравствена легитимација бр. 8406, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Струмица на 
име Ефтим Д. Симоновски, ул. „Солунска" бр. 35 
— Струмица. (2101) 

Здравствена легитимација бр. 155453, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Ѓиља Неџмедин Ид,ризи, е. Радуша — Скопско'. 

(21221 
Здравствена легитимација бр. 4985, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Струга на име Ратка (Стефан) Малеска, Струга. 21Ш 

Здравствена легитимација бр. 14608, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Јосиф Александро© Карбев, ул. „Солун-
ска" бр. 8 — Титов Велес. (2104) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Штип на име Тоде 
Манев Добрев, Скопје. (12105) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Ракотинци на име Ел-
мас Мој ит Хаџиќ, Скопје. <2106) 

Работна книшка бр. 26430/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Живка Дебалова, Скопје. (2107) 

Работна книшка бр. 13247/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Атанас Стрезо Исовски, Скопје. (2109) 

Работна книшка бр. 34342/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Руса (јВучидолова) Апостолова, Скопје. (2110) 

Здравствена легитимација бр. 24598 на име Па-
влина Поповска, е. Ручица — Кумановско. (2111) 
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Здравствена легитимација бр. 24470 на име Фа-
тима Еминов ска, ул. „Љубица Богоеска" бр. 27 — 
Кичево. (2112)] 

Работна книшка бр. 9742, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на име Коста 
П. Матевски, е. Брвеница — Тетовско. (2113)' 

Работна книшка бр. 4759, на име Хамза Ајдар, 
ул. „Илинденска" бр. 51 — Тетово. 02114)1 

Здравствена легитимација бр. 15984, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Виолета Василева Кокошкарова, ул. „Никола Ка-
рев" бр. 19 — Штип. (2115)̂  

Здравствена легитимација бр. 7559 на име Сла-
вица Стоичкова Спасова, ул. „Кочо Рацин" бр. 40 
— Кочани, (2116)> 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Прилеп на име Горѓе 
Мечов, ул. „Републиканска" бр. 91 — Прилеп. (2118); 

Здравствена легитимација бр. 26201, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Методија Богданов Костовски, ул. „Јордан 
Ј о р д а н с к и " бр. 75 — Прилеп. (ј2119)> 

Работна книшка бр. 1929/55, серија бр. 124945, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Ресен на име Горѓи Китов Ивановски, е. Јанковец 
— Ресен. (2120)' 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 11330, серија б(р. 0551921 

издадена од СВР — Куманово на име Раман Шаоа-
на Зимери, е. Гошинце — Кумановско. (ЗР88)1 

Лична карта рег. бр. 28166, серија бр. 0222364 
издадена од СВР — Охрид на име ХаЈри Сабри Зе-
нел оски, Ресен. (3665)̂  

Лична карта рег. бр. 16558, серија бр. 0396208 
издадена од СВР — Куманово на име Милан Слав-
ков Досевски, ул. „15 мај" бр. 16 — Куманово. ()3666^ 

Лична карта рег. бр. 25787, серија бр. 0561605 
издадена од СВР — Куманово на име Мефаил Баки 
Емини, е. Романовце — Кумановско. (3667)' 

Лична карта рег. бр. 11286, серија бр. 0557222 
издадена од СВР — Куманово на име Кирил Нико-
лов Христоски, ул. „Т. Димков" бр. 22 — Куманово. 

(3668) 
Лична карта рег. бр. 5464, серија бр. 0565866 

издадена од СВР — Куманово на име Хриса Ван-
гел ова (Митевска) Димитриевска, ул. „11 октомври" 
бр. 65 — Куманово. (3669)> 

Лична карта рег. бр. 9960, серија бр. 0063670 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Вуко-
сава Страхилова Богданова, Крива Паланка. (3766) 

Лична карта рег. бр. 6404, серија бр. 0283114 
издадена од СВР — Охрид на име Ибраим Али Па-
јазоски, ул. „Даме Груев" бр. 92 — Охрид. (ЗЈ&Џ 

Лична карта рег. бр. 27185, серија бр. 0221373 
издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Спиро 
Ќосев, ул. „Даме Груев" бр. 75 — Охрид, (3768) 

Лична карта рег. бр. 524, серија бр. 0105234, из-
дадена од СВР — Дебар на име Мустафа Далипов 
Егриу, ул. „Ибе Паликуќа" бр. 37 — Дебсф. 637691 

Лична карта рег. бр. 23362, серија бр. 0177391, 
издадена од СВР — Охрид на име Пертев Далила 
Туркеши, ул. „Здравко Печковски" бр. 16 — Дебар. 

ф70У 
Лична карта рег. бр. 3494, серија бр. 0431792, 

издадена од СВР — Гевгелија на име Петко Геор-
гиев Мишков, е. Градец — Гевгелија. (3771) 

Лична карта рег. бр. 26579, серија бр. 0723389, 
на име Минире Демири (Сулејмани) Бајрами, е. 
Врапчиште — Гостивар. (3772)̂  

Лична карта рег. бр. 7756, серија бр. 0704266, 
издадена од СВР — Гостивар на име Голубе Војнев 
Спасовски, ул. „ЈНА" бр. 91 — Гостивар. (3773)* 

Лична карта рег. бр. 569, серија бр. 0093279, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Санде 
Андонов Ристовски, е. Горно Црнилиште — Св. Ни-
коле. (3774)ј 

Лична карта рег. бр. 2134, серија бр. 018519, 
издадена од СВР — Скопје на име Ефтимија Јане 
Самаровска, Скопје. (3775)> 

Лична карта рег. бр. 25978, серија бр. 0358776, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Благоја 
Цветков Божиновски, Скопје. (3776); 

Лична карта рег. бр. 259, серија бр. 0260926, 
издадена од СВР — Битола на име Александар Ве-
лев Кузмановски, ул. „II бригада" бр. 3 — Битола. 

(3777)\ 
Лична карта рег. бр. 1833, серија бр. 0109713, 

издадена од СВР — Битола на име Трајан Ристов 
Зајакоски, е. Долно Српци — Битолско. (3778)> 

Лична карта рег. бр. 11224, серија бр. 0033534, 
издадена од СВР — Љубљана на име Милан Пе-
тровски, ул. „Доне Божинов" бр. 11 — Куманово. 

(37791 
Лична карта рег. бр. 8979, серија бр. 0656596, 

издадена од СВР — Куманово на име Трајка Пе-
шева, е. Трновац — Кумановско. (3780) 

Лична карта рег. бр. 3623. серија бр. 0648137, 
издадена од СВР — Куманово на име Веселин Пе-
шевски, е. Трновац — Кумановско. Ш 8 Р 

Лична карта рег. бр. 14879, серија бр. 0758945, 
издадена од СВР — Кичево на име Стојан Петров 
Василевски, е. Горно Крушје — Кичево. Ш83) 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 07^279, 
издадена од СВР — Кичево на име Неџбудин Ру-
шитовски, ул . ' „Исеин Акиовски" бр. 89 — Кичево. 

(37841 
Лична карта рег. бр. 16638, серија бр. 0732070, 

издадена од СВР — Кичево на име Мојсо Ванчов 
Јовановски, е. Брест — Кичево. 037851 

Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0333990, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ми-
ланов Николов, ул. „К. Дрнков" бр. 20 — Титов 
Велес. (3786)* 

Лична карта рег. бр. 1615, серија бр. 459086, 
издадена од СВР — Приштина на име Адем Се-
лима Лазици, е. Кочилари — Титоввелешко. (3787) 

Лична карта рег. бр. 16426, серија бр. 0677542, 
издадена од СВР — Тетово на име Осман Џемаил 
Садики, е. Велаша — Тетовско. (3788) 

Лична карта рег. бр. 1718, серија бр. 0663518, 
издадена од СВР — Тетово на име Асан Дурмиш 
Дурмиши, е. Вешале — Тетовско. (3789) 

Лична КЕфта рег. бр. 7767, серија бр. 0665382, 
издадена од СВР — Тетово на име Осман Беадин 
Абдули, е. Камењане — Тетовско. (3790) 

Лична карта рег. бр. 710, серија бр. 0644520 
издадена од СВР — Куманово на име Гуро Марков 
Андов, е. Живалево — Кумановско. (3923) 

Лична карта рег. бр. 16441, серија бр. 0354860 
издадена од СВР — Титов Велес на име Андре]а 
Андов Стојанов, ул. „К. Цветков" бр. 21 — Титов 
Велес. (3924) < 
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Личка карта рег. бр. 2514, серија бр. 0124265 
издадена од СЕР — Делчево на име Ефрем Сера-
фимов Василевски, е. Бигла — Делчево. (3925) 

Лична карта рег. бр. 2949, серија бр. 0123524 
издадена од СВР — Делчево на име Симијон Јан-
гелов Николов, е. Градец — Кочани. (3926) 

Лична карта рег. бр. 1772, серија бр. 0531Ш4У 
издадена од СВР — Куманово на име Надер Али 
Афузи, ул. „Братство единство" бр. 39 — Куманово. 

(3222Х 
Л!ична карта рег. бр. 6636, серија бр. 0567035, 

издадена од СВР — Куманово на име Мирјана С. 
Кузманови^, ул. „Солунска" бр. 8 — Куманово. 

, (39641 
Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0220735 

издадена од СЕР — Охрид на име Солтана Сандре 
(јМувческа) Бочкароска, е. Ливојшта — Охрид. (3965} 

Лична карта рег. бр. 7372, серија бр. 0112082 
издадена од СВР — Дебар на име Веби Абедин Аба-
зи, е. Броштица — Кочани. (3960) 

Лична карта рег. бр. 8566, серија бр. 0233414 
издадена од СВР — Охрид на име Бајрам Мифта-
ров Шикалоски, с. Ливојште — Охридско. ЈЈ3961) 

Лична карта ,рег. бр. 25750, серија бр. 0722560 
, издадена од СВР — Гостивар на име Сефедин Зул-1 

фи Емрулаи, е. Калиште — Гостивар. (3962) 

Лична карта рег. бр. 13552, серија бр. 1194062 
издадена од СВР — Црн леп на име Стојче Ристов 
Стојчевски, ул. „Црвени Стени" бр. 24 — Прилеп. 

(3963) 

„Службен лист на Народна Република Б и X" 
— Сараево 

има за продажба 

ИМЕНИК НА МЕСТАТА 

во Народна Република Босна и Херцеговина. Име-
никот е работен по Законот за територијалната по-
делба на НРБиХ од 1958 година. Именикот ги со-
држи следните рубрики: 
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Цена 730 динари, жиро сметка бр. 702-11-2-175. 

Б И Л А Н С 

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ, „ГРАДИТЕЛ", КИЧЕВО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. „ Износ 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. број Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.420 1. Фонд на основните средства . . . 1.688 
2. Парични средства на основ, средства 12 2. Други извори на основните средства 346 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка — 

— 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 

1.119 
5. Фонд на обртните средства . . . ЗОО 

5. Вкупни обртни средства 1.119 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 309 

и на другите фондови — 8. Извори на ^распределените средства 4.291 
7. Парични средства на ^распределе-

ните средства — Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива 

15.927 
средства 10.000 

8. Купувачи и други побарувања . . . 15.927 10. Добавувачи и други обврски . . . 9.544 
9. Друга актива 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 26.478 В К У П Н О : 26,47$: 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
Во брошурата се поместени: Законот за организацијата на упра-
вата на народните одбори, Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија — пречистен текст, Уредбата 
за организацијата и работењето на Извршниот совет — пречистен 
текст и наместо предговор Експозето на др. Трајче Грујоски, 
секретар на ИС, поднесено на седницата на Републичкиот собор 
на Народното собрание на НРМ на 28 септември о. г. 
Се известуваат државните органи, установите, стопанските и 
општествените организации и другите интересенти благовремено 
да извршат порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограни-
чен број примероци. 
ЦЕНА 180 ДИНАРИ. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, пошт. фах 
51. Жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје. 

СОДРЖИНА 

Стр. 
15. Уредба за основање Управа за пасишта — 17 
16. Одлука за одредување околиски народни 

одбори во кои можат да се основаат секре-
таријати како орган?! на управата — — — 17 

17. Одлука за највисокиот процент од станари-
ната и закупнината што може да се опре-
дели како приход од станбените заедници — 17 

18. Одлука за определување нормите на при-
донесот за кадри во стопанството што го 
плаќаат приватните занаетчиски и угости-
телски дуќани и приватните сопственици на 
патни моторни возила што се занимаваат со 
јавен превоз — — — — — — — — 18 

19. Решение за изменување и дополнување на 
Решението за именување. Комисии а за пред-
лагање звање педагошки советник — — 18 

20. Решение за именување Комисија за спро-
ведување конкурс за назначување главен 
директор на Електростопаеската заедница 
во Скопје — — — — — — — — — 18 

21. Решение за разрешување и назначување 
директор на Дирекцијата за патишта на 
НР Македонија — — — — — — — 18 

22. Решение за образување Комисија на Извр-
шниот совет за давање награди на службе-
ниците на републичките органи — — — 19 

23. Решение за изменување Решението за ме-
стата во кои постојат тешкотии да се обез-
беди здравствена заштита — — — — — 19 

24. Правилник за завршниот испит во учили-
штата за ученици во стопанството — — 19 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (342) — Скопје. 


