НА

Н А Р О Д Н А

Р Е П У Б Л И К А

М А К Е Д О Н И Ј А

Скопје, среда 1 март 1950 год.
Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен
весник на НР Македонија4* Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите
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О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА
НРМ ДОНЕСЕНИ ОД 26 ОКТОБРИ 1949 ГОДИНА
ДО 30 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА
Народното собрание на Народна Република
Македонија на својата 111-та седница од У т о вонредно заседание одржано на 31 јануари 1950 год.
донесе одлука која гласи:
Се потврдуваат следните уредби на Владата
на НРМ донесени од 26 октоври 1949 година до
80 јануари 1950 година врз основа на чл. 1 од
Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по
прашањата од народното стопанство и обновата
на земјата и това:
1. Уредбата за димничарската служба, од 5
јануари 1950 година.
2. Уредбата за изменување и дополнување на
Уредбата за укинување Трговско—индустриската
комора во град Скопје, од 5 јануари 1950 година.
Скопје 31 јануари 1950 година
Претседател
Д.р Димитар Несторов с.р,
Секретар,
Кемал Сејфула с.р.
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Врз основа на чл. 73 т. 9 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од
Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот
на Народното собрание на Народна Република
Маке г? сим Ја донесе
УКАЗ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УКАЗОТ ЗА ОСНИВАЊЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И КУЛТУРА
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Точка 2 од Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република
Македонија У. бр. 15 од 13 октоври 1949 година
(„Службен весник на НРМ" бр. 24 од 14 ноември
1949 година)? се изменува и гласи:
м2. Министерството за наука и култура к е ги
превземе сите работи од Комитетот за универзитет, високи Школи и научни установи на Владата

Овој број чини в динари. П р е т р г а за една година износа
2а0 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка ири пар о л а банка на ФНРЈ. Централа еа ПРМ — СКОПЈЕ

на НРМ, како и работиве на културата и
носта од Министерството за просвета."
2. Работите на киноматографската и радиодифузната служба к'е ги вршат органите што биле
надлежни за тие служби до влегувањето во сила
на Указот У. бр. 15 од 13—X— 1949 год.
3. Овој Указ влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република М?1кедонија".
У. Бр. 2
Скопје, 30 јануари 1950 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател
Ристо Нунов, с.р
Богоја Фот?« с р

Врз основа на чл. 73 точка 9 од Уставот на
НРМ, а по предлог од Претседателот на Владата
на НРМ, Президиумот на Народното собрание н а
Народна Република Македонија донесува
УКАЗ
ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ^ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛЕН СОБРАЌАЈ
1. Називот на Министерството за локален саобракај се променува во Министерство за сообракај.
2. Министерството за сообракај е сојузнорепубликанско министерство.
3. Владата на НРМ к'е го изврши овој Указ.
4. Овој Указ влегува во сила од денот на об*
јавувањето во ».Службен весник на Наро** " °•?публика Македонија".
У. Бр 3
Скопје, 30 јануари 1950 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НА РОП, НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Џунов, с.р
Богоја Фотев с.р
2 з
Врз основа на член 73 точка 9 од Уставот на
Народна Република Македонија, а по предлог од
Претседателот на Владата на НРМ, Президиум^
на Народното собрание на Народна Република
Македонија донесе

СЛУ ЖБЕН КЕСЕ ЈИК НА Н М

в р . 4 — СТР« М

УНАЗ
1А ОСНИВАЊЕ МИНИСТЕРСТВА НА ВЛАДАТА
ЦА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1) Се оснива Министерство на електростопанството на НРМ,
2) Се оснива Ми ни етер ство на државните земјоделски стопанства на НРМ.
8) Владата на НРМ поблиску ке ги одреди
работите на Министерството на електростопанството и на Министерството на државните земјоделски стопанства«
4) Спроведувањето иа овој Ука? се става во
надлежност на Владата на НРМ,
У, Бр. 9
Скопје, а февруари 1950 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,,
Ристо Џунов с р.
Богоја Фотев, ср
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Бра основа на чун,
т» 7 од Уставот на Народна Република Македонија* а по предлог р д
Претседателот на Владата на НРМ, Президнумот
на Народното собрание на Народна Република
Македонија издава
УКАЗ
1, — Поради одминување на нова должност
се разрешува од. досегашната му должност Претседател на Планската комисија и« НРМ СТРАХИЛ ГИГОВ,
2 — За Претседател на Планската комисија се
именува НИКОЛА МИНЧЕВ, потпретседател на
Владата на НРМ
Влагата на ПРМ к';е го изврши ово) указ.
У, Бре 10
Скопје. 8 февруари 1950 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател
Ристо Џунов с р
Богоја Фотев ср
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Врз основа на чл, 73 т. 7 од Уставот на Народна Република Македонија, а во врска со Указот
на Президиумот на Наредното собрание на НРМ
од 8 февруари 1950 година за образување Министерство на државните земјоделски стопанства и
Министерство за електростопанство, по предлог од Претседателот
на Владата на НРМ,
Превид кумот на Народното собрание на Народна
Република Македонија издава
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ М И Н И С Т Р И
НА ВЛАДАТА НА НРМ г
Се поставуваат;
еа Министер на државните -земјоделски стопан-

Сколјс, Ј. Ш 1950 год, — Год.

ства МИТО БРЗИЛОВ, кандидат за член на
ЦК КЛМ.
за Министер на електростопанството АСПАН УХ
КАНЕВЧЕ.
Владата на НРМ ќ*е го изврши овој Указ.
У. Бр 11
Скопје, 8 февруари 1950 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЂПУБЛ1-ШЛ МАКЕДОНИЈА
Секретар;
Претседател,
Ристо Џунов, с др
Богоја Фотев, с.р
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УКАЗ
Врз основа на чл„ 73 т. 4 од Уставот на НГ>М
а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президмумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрани*
на НРМ го прогласува Законот за изменува ње и
дополнување на Законот за администратор-* —
територијалната поделба на Народна Република
Македонија што го донесе Народното собрание
на НРМ на седницата од 31 јануари 1950 година,
а кој што гласи;
ЗАВ0Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО—ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПОДЕЛБА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Член 2 од Законот за административно —
територијалната поделба на Народна Република
Македонија од 3 јануари 1947 година, изменет и
дополнет со законот од 26 октомври 1949 година,
се изменува и гласи:
„Областите на кои што е поделена територијата на Народна Република Македонија се: Би"
толсна област, Гостиварска област, Кумановска
област и Штипска област,"
Член 2
Член 9 се изменува и гласи;
„Во составот на народните одбори на соединети, одделени, односно новообразувани административно — територијални единици (области,
околии, градови и места), до спроведувањето
на избори за така образувани народни одбори,
влегуваат одборниците што се избрани на тери"
торијата на новообразуваннте административно —
територијални единици,
Владата донесува решенија за сите работи и
односи што настануваат со укинувањето, соединувањето, одделувањето, односно образувањето
на нови области, околии и градови и нивни народни одбори, а особено: за датата на преста«
кокот со работа односно за почнување со ра?
бота; за буџетски кредити; за установите и прет*
пријати јата на народните одбори на споменатите
административно — територијални единици; за
расподела на нивните инвентари, имоти и обвр»
ски; за начинот на нивното формирање, односно
расформирање и др.'4
Член 3
*<леи 10 се изменува и гласи? }
,.Се овластува Владата да донесува поблиски

Скопје, I-НИ9*0 год. — * од, УЗ

СЛУЖЕН

Прописи за извршување ма овој закон, а Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ПРМ се овластува да
издава напатствија за неговото спроведување,
како и решенија за работите и односите од ставот 2 на предходниот член во однос на месните
народни одбори и на народните одбори на градовите во составот на околината."
Член 4
Овој Закон влегува во сила од денот на об* \
јавувањето во „Службен весник на Народна Репу- !
блика Македонија-"
У. Вр. 7
Скопје, 2 февруари 1050 година
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА ИРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател
Ристо Џунов, с.р
Богоја Фотев с р

УКАЗ
Врз осиона иа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ
а во врска со чл. б т , и чл. 7 од Законот за
Ирезидиумот на Народното собрание на НРМ,
Претседателството на Лрезидиумот на Народното
собрание на НРМ го прогласува Законот за изме«
лулање и дополнување на Законот за поделба на
територијата на Народна Република Македонија
на области што го донесе Народното собрание на
НРМ на седницата од 31 Јануари 1950 година, а
кој што гласи:
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБЛАСТИ
Законот за поделба на територијата на Народна Република Македонија на области од 18
април 1949 година се изменува и дополнува, така
што неговиот изменет н пречистен текст гласи:
ЗАКОН
ВА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБЛАСТИ
Член 1
Територијата на Народна Република Македонија се дели на овие области:
Битолска област со седиште на Народниот
одбор на областа во Битола,
Гостиварска област со седиште на Народниот
Одбор на областа во Гостивар,
Кумановска област со седиште на Народниот
Одбор на областа во Куманово, и
Штипска област со седиште ма Народниот
Одбор на областа во Штип.
Градот Скопје како главен град на Народна
република Македонија е издвоен од Кумановска
ет и чини одделно административно — тери-

Ш

Јално подрачје.

Атлеска област ги опфаќа следните подрачја:
I ) околиите! Битолска, Демирхисарска, Уру-

ВЕСНИК ЛА ПРМ
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ш*дека, Охридска, Прилепска, Ресенска и Отру«
анка, и
2) градовите: Битола, Охрид и Прилеп,
ЧлекЗ
Гостиварска област ги опфата следните ш*
1) околиите: Бродска, Гостиварска, Добара?*
Кичевска, и Тетовска, и
2) градот Тетово.
• Член 4
Кумановска област ги опфата следните пег
драчја:
I) околиите: Ѓорчепетровки^ Кратовска, Кра^паланечка, Кумановска и Скопска, и
•2) градот Куманово,
Член 5
Штипеш област ги опфата следните подрачја«
1) околиите: Беровска, Гевгелиска, Кавадаречка,
Кочанска, Радовишка, Светониколска, Струмичка,
Титовиелешка, Царевоселска, и Штипска, и
2) градовите: Струмица, Титов Велес и Штип.
Член 6
Овој Зајков влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија",
У. Бр« В
Скопје, 2 февруари 1950 година/
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА О РЕЗИ Д И УМ ОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Џунов. с р
Богоја Фотев, е р

в р з осњт* т чл. 1 ед Законот за овластување ил ила
дата на Народна Република Македонија з а донесување уред
би по прашењата од народното стопанство и обновата на
земјата по предлог од Министерот за комуналии работ«« —
Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА
ЈА ДИМНИЧЛРСКАТА СЛУЖБА

Член 1
Ди танчерската служба има за з а д а ш да* со идел за за*
штита на имотите од пожар, врши чистење на димњаците *
други ложишни уреѓаи, како и со контрола да обезбеди дим*
њаците и другите ложи шини уреѓаи да одговараат на поставените прописи.
Член %
Димњаците, димоаодните цевки (цилиндри), (казан«!*,
димњаци-!« со канали за парно, водено и воздушно централно
и етажно греење, димњаците на индустриските и занаетчиските простории, нивните ложишта и на тоа слично, подлежат
на задолжително чистење.
Роковите на задолжителното чистење ке се одредат
посебни прописи.
Член Ѕ
Атињаните и другите ложишни уреѓаи што се ил радуваат мораат да бидат пред употребата стручно прегледани
од лицата што вршат надничарска служба.
Лице кое ипо бара дозвола за употреба на градба (чии
29 од Основната уредба за градење) должно е со молбата да
поднесе уверење од поверенството за комунални работи на
околискиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, со
кое што се утврдува, дека димњацима и другите дожишни уреѓаи одговараат ма п о с т о е в т е прописи.
Член \
Дими »чарска*« служба Ја вршат државни димничар«***«
вре т р и (атија.
Димничароквта служба можат Да Ја вршат и димнн-

чарски задруги.
Димничарските задруги мораат да имаат аа вршење на
аимиичавската служба дозвола од извршниот одвои ка о с о м
садот односно .градскиот (реонскиот! народе« одбор.
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Скопје, 1 Ш 1950 год, — Год. VI

ј работи на околискиот односно градскиот (реонскиот) наре*
Ч-ч-и 5
Државниве его*-аски претпријатија, надлештва и у- ; ден одбор, кос ило во него време Ке му одреди заменик.
сг*но&и можат самостојно да организираат
димничар««*
V
служба за чистење димњаиите и ложишните уреѓаи I « заВо случај г,г г< ч>-г е должен по аоѕмв и*
другите, со кои што управуваат, за кое што се должни д& го
државните органи и други лица да ја врши своја-™ служба И
известат повереиетвото за комуналии работи на околискиот | вон од подрачјето на
рч-ки реон
односно градскиот (реонскиот) народен одбор, на чие готе
Е
подрачје се најдуваат вградите.
Општ н^дзог, над организацијата и вршењето на дни«
ничарската служба, како и над п о с л о в а њ е м на државните
Член 6
претпријатија, димничарските задруги врши Министерството
Градските народни одбори се должни на своето подрачва комунални работи а на подрачјето на областа — поверен*
је да ооганизираат димничар«« служба.
ството на комуналните работи на обласниот народен одбор,,
Околиските наводни одбори одредуваат кои месни наа непосреден надзор врши п о в е р е н и е т о на комуналните р а родни одбори се должни самостојно да организираат димкиботи на околискиот односно градскиот (реонскиот) народе«
чарска служба на своето подрачје.
одбсо.
На подрачјето на останатите месни народни одбори,
Стручна контрола над вршењето на днмничгреката служкои што не се одредени по претходниот став, димничарскат« I ба, како и над извршувањето превентивно-пожарните мерки
слу жба е организира околискиот народен одбор.
; во поглед на чистењето на димњаците, вршат поверенствата
; е® внатрешни работи на околиските односно градските (реон
Член 7
ските) народни одбори.
*
Р а б о т о в о д н и о т на државно димничар««) претпријаЧлен 15
тие на димничарска служба на државно стопанско прегорија
Со парична казна до 1500 динари или со казна тигар«*
тие надлештво, установа и на димничарска задруга мора да
вителна работа до 80 дена ќ е се казни димничар:
биде занаетски мајстор, што ги исполнува сите услови од чл,
1) ако за својата работа рл; л?ти повеќе но што е пред
17 од Општиот ѕакон за занаечиството.
видено со тарифата;
Секое Друго лице запослено БО својство на димничар
2) ако димничар ката служба ке ја врши во времето о д
во државно димничѕпсто
или гичничарска заредено за вршење на оваа служба, или о б е с и т е гато подле: -мга. како и во државни стопански претпријатија, надле- жат на задолжително чистење не ги чисти во одредените
рокови;
штва и установи, кои што имаш самостојна димничарска
служба, мора да има за вршење на димннчарски т е работи лим
3) ако неисправно и несовесно го врши чис т ев>е*о ил«
ка дозвола. Дозволата ја издава поверенсхвото еа комунални
палењето на димњаците:
работи на околискиот односно градскиот (реонскиот) наро4) ако неовластено врши димничарски работи вон ОД
ден одбоо.
својот реон;
Член 8
.
5) ако во случај на пожар не се одазове на позив ни
државните органи и други лица да укаже помош;
Димничарите се должни о б е с и т е што подлежат на задолжително чистење да ги чистат на начин и со средства
6) ако димничарската служба Ја врши во пипано состоевме.
пропишани од надлежните државни органи.
Со иста казна ке се казни кој без лична дозвола з а
Сопственикот, иаемаггелот односно ползувателот
на
вршење на димничарски работи ги врши тие работи или тов
зградата или обектот е должен во време одредено за вршење
нареди на подредено лице, кое што нема лична дозвола з в
на димничарската служба да позволи на димничар*^ да изер
вршење на тие работи, како и ко! што такво лине прими в о
пг,; чистење на ефектите, што подлежат на задолжително чисвојство на димничар (член 7 ст. 2 од оваа Уредба).
стење.
За извршеното чистење сопственикот односно уживаЧлен 16
те чот на зградата или обектот плаќа накнада по тарифата,
Со парична казна до 1000 динари ке се казни:
миа што ја пропишуваат околиските односно градските народ
1) димничар ако не води контролна книга за димнии;? одбори во рамките на напѕтствијата од Министерот на
чарската служба, или неисправно ја води;
комунални работи.
2) димничар ако неоправдано не се одазове но пози«
Начинот и средствата на чистење на о б е с и т е што
вот или не постапи по наредбата на државниот орган над«
лежен за издавање дозвола иди за вршење надзор н контрола
подлежат на задолжително чистење, н а л и в а њ е т о , како и оста
3) димничар ако во времето одредено за вршење дим«
палите мерки потребни еа вршење на димничар««!* служба,
кипарската служба се оддалечи од својот димничарски Рео«
ќе се одредат со поблиски прописи.
без одобрение на надлежниот Државен орган;
Член 9
4) Лице кое на димничарот не му позволува или го
Ч,имничарнте одговараат по прописите на граѓанското
спречава во вршењето на неговата должност.
ПЈ-;аго за штетата причинета при вршењето на димничарската
Член 17
елужб и
Ади инис тративно-казнената постапка по прекршоците
Димннчарот не е одговорен за штета која што настаод членовите 15 и 16 од оваа Уредба во прв степен Ја вода*
нал« поради тоа што на зградата не се превземени нужни
поверенствата на внатрешните работи на околиските односно
мерки, кои димничарот ги предложи да би се одбегнала штеградските (реонските) народни одбори.
т"г'
Член 10
Извршните одбори на околиските односно градските
(реонските) народни одбори ке извршат во рок од 9 месена
Ди морнарската служба се врши по реони, кои што за
од денот на влегувањето во сила на оваа Уредба ревизија н»
своето подрачје ги утврдуваат извршните одбори на месните,
сите постоеќи дозволи з а вршење на димничар««га служба
градските односно реонските народни одбори и ги распореду
и према извршеното реонирање, а во склад со прописите од
ваат на поедини државни димничарски претпријатија или
оваа Уредба, ќе одлучат на кои дозволи ќе се предложи важдимничарски задруги.
носта. а кои престануваат да важат.
Бројот и големината на димничарскиге реони се одреду
Против решението од претходниот став л о ж е да се
ваат според месните прилики, а нарочно според бројот н а
изјави жалба до непосредно повисокиот државен орган во рон
обектите за чистење и пространство^ на кое што овие се
од 15 дена по прием на решението.
•
најдуваат.
Член 18
Подрачјата на помалите места, градови, реони или
Во градовите сите неисправни димњаци мора да се сооградски населби не мораат да се делат на димничарски ребразат со повоените прописи,
они
Роковите на с о о б р а з у в а њ е ^ на неисправните димњаци
Член И
ќе се одредат со поблиски прописи.
Во еден димничарски реон димничарскага служба ја
врши по правило едно државно димничар««) претпријатие или
Член 19
димничар«« задруга.
Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба доПо потреба, може да се одреди во еден димничар««*
несува Министерот за комунални работи, во согласност со
реон димничарската служба да ја вршат повеќе државни дим
Министерот за внатрешни работи.
» ј
ничарски претпријатија или димничарски задруги, во кој слу!
Член 20 ,
га? ил секое од нив ке им се одредат и о б е с и т е за чистење.
Оваа Уредба влегува во сила со денот цк овЈавувв«
њето во ^Службен весник на НР МцкедониЈагЅ
Член 12
Број !55.'-.
5 Ѕ 1950 год/Ст&тђ*
1
Во времето одредено за вршење на димацчарската
•
«> г. •;
>
{лужба димничар©*' ве може да се оддалечи од својот димни-- I Министер,-ткр ж>цулзл!шге работи
Претседател на Владар.
)1»>'бо З а ф и о в . е,'гу. " - ••
КелтеиеискиЈ е. Џ.
врскн реон без одобрение, од ноцеренството на_ комуналиите
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основа на чл, 12 од осионог
државната контрола (Службен лист на ФНРЈ бр. 3 од *> јануари 1949 год.),
Владата на Народна Република Ј"акедони»а по предлог на
Претседателот т Комисијата за државната контГ о а на Народна Република ГЛзгзде гија, донесува

УРРадд
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТА НА КОМИСИЈАТА
НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Комисијата за др жавната контрола на Народна Република Македонија е сојузно-релуб либански орган на Владата
на Катодна Република Македонија.
Комисијата на државната контрола на НРМ ги остварува задачите на државната контрола во НР Македонија на
основа скѕрдиците и одлуките ћа Владата на ПРМ и на Ком и с и ј а на државната контрола ка ФНРЈ.
Член 2
Ког.' сијате ва државната контрола на НРМ ја сочинуваат: Претседателот на Комисијата за државната контрола
на НРМ к и о член на Владата на ПРМ, потпретседателите и
потребен број членови.
Комисијата работи како колективен орган во смисла
на Законот за државната контрола под раководството на
Претечат'" тот иа Комисијата на државната контрола на НРМ.
Член 3
Сед:!е; дита на Комисијата на државната контрола "а
НРМ ги секнува по потреба или по предлог од членовите
на Комнен ! .та на државната контрола на НРМ претседателот на д р ж е н а т а контрола на ПРМ и им претседава.
Комисијата на државната контрола на НРМ на своите
седници пр тГ-о-Ува: предлогот на годишниот буџет од Комисијата па државната контрола на ПРМ, предлозите на
Уредбите и правилниците кои што се однесат на службата
на К о м и с и ј а на државната контрола на НРМ и га Контролните к о м и т и на народни^ одбори, организациони и други
прашања, ! ЈТО се однесуват во унапредувањето на службата
на К о м и с и ј а на државната контрола на НРМ, на контролните ко?.п ни ка народните одбори и ич народните инспекции тРоМ?сечнг»т2 планови за р а б о т е л е и тромесечннте« полу
годишните и годишните анализи на работењето на Комисијата на државната контрола на НРМ и донесува свој заклучок за предлогот на завршната сметка на Наготи!« Република Македонија.
Член 4
Комисијата на државната контрола на НРМ врши општо ракот о1- т г.о над работата на контролните комисии на
народните одбори.
Комисијата ка државната контрола на НРМ им дава на
контролните комисии на народните одбори напатствија за
работа поедини задачи и ја контролира нивната работа.
Контролните комисии на. народните одбори обавезно
поднесува извештаи за својата работа на Комисијата за државна контрола на НРМ.
Член 5
Комисијата на државната контрола на НРМ во смисла
на чл. 6 од Законот за државната контрола врши:
а) контрола за извршување на прописите и решенијата на Владата на ФНРЈ, на Владата на ПРМ, како и на
другите повисоки органи од државната управа;
б) контрола над евиденцијата и трошењето на државните финансиски средства и над евиденцијата, трошењето
и расходе глисто на материјалните добра, што се кавоѓат
под раководството и располагање на државните надлештва,
установи и пртпријатија и на задружните и општествените
организации на нивните установи и цретпрјатија;
в) контрола над остварувањето на демократските
права на граѓаните на ФНРЈ,

Член 6
Комисијата на државната контрола на НРМ во смисла
не Законот за државната контрола има право:
а) да прегледува и да контролира внатрешната организација, администрација, евиденција, паричните и други
и целокупното работење на сите државни надлештву УС ганови и претпријатија и на задружните ус-,анови и пр^м^мЈ ати ја, да го прегледува матери јално-финансиското работење на општествените организации и при вршењево па контрола Да .испитува службени и приватни лица,
б) да бара од министерствата, комитетите и другите
органи на државната управа, установи, претпријатија и организации извештај, објасненија, _ податоци и. друг материјал
Потребен 'ж в р т е њ е на контрола или обгтестуваи и,
в)
»'а к р ^ њ е Цчц неспроведување на одлуките на Влагата на ФНРЈ и на Владата на НРМ како и

|
;
!
I

\
!

на нивните органи да им обрнува внимание на одговорните
раководители на надлештвата, уст;. .ОЈате, претпријатијата
и организациите на штетните појави и да предлага мерки
за нивното отклонување, како и да донесува решение за
спроведувањето на мерките на контролата*
г) привремено да запира акти и дејствија за кои
што ќе се утврди дека им се противни на законите, уредбите, правилниците, напатствија!« и реиѕенијата од оргаш и е на власта и органите на д р ж е н а т а управа, како и незаконити и неправилни исплати и трошења.
а) за случај да се утврди дисциплинска повреда да
бара да се започне дисциплинска ностапка пробив одговооните службеници а за случај на опасност од понатамошна
штета по интересите на службата и по државниот имот Д*
поднесува решение за нивното привремено
отстранување
од работа;
ѓ ) \ д а дава жалби против пресудите и решенијата на
дисциплинскиот суд од прв степен на надлежниот дисциплински суд од втор степен и да ба;*>а повторување на дисциплинската постапка против правосилни пресуди на дисциплинските судови во онија случаи кога дава предлог за
започнување на дисциплинската постапка.
е) да наречува казни за дисциплинските неуредност
како и казни за прекршоци што се предвидени со посебни
закони, уредби, одлуки и други прописи, без оглед да ли
со ти|а прописи е одредена надлежноста и на други органи,
доколку надлежниот орган не започне постапка,
односно
не изрекнал кѕ->на.
ж) за случај ако се работи Ја кривично дело да дава
предлог до јавниот обвинител Да се започне к р и в и ч н а
постапка и
з) по истиот основ како и старешините надлежни за
назначување на службеници да става парични забрани на
платата од службените лица кои што со своето неправи-шо
работење и нанеле штета на државата.
Член 7
Комисијата на државната контрола на ИРА! своите
должности од чл. 5 и права од чл. 6 од оваа Уо? < гм РО
однос на органите на Владата на НРМ и на наводните одбори, а во однос на сојузните надлештва, установи и претпријатија на основа овластувањето кое ќе го г.сѓ ; о« Комисијата на пожалната контрола на ФНРЈ.
Член 8
Комисијата на држената контрола на НРМ
-волте
задачи ги остварува:
а) преко комисиски и поединечни контроли и пев зин
б) преку сгси постојани органи што ги назначува во
одредени СЈС. виски реони.
в) преку предлози, барања и решења со кои ш т о утврдените пропусти, недостатоци и грешки бара да се ос гранат како и со ползувањето ка други плава кои што па Комисијата на д р ж е н а т а контрола на КРМ и дава Зак-н-г -?а
државната контрола,
Член 9
Органи на државната контрола во смисла на чл. 17
од Законот за државната контрола се: раководните, контролните,
инспекциските и ревизиските
службеници
на
Комисијата на државната контрола на НРМ, кои што за вршењето на контролата ќе ги одреди Комисијата на др«
жавната контрола на НРМ со полномошно од Претседателот или потпретседателот.
Члец 10
За да се оствари постојаната контрола, Поетседателот на Комисијата на државната контрола на НРМ може
во согласност со Претседателот на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ да назначува органи на државната
контрола во поедини стопански реони.
Член 11
При извршувањето на поедините задачи Комисијата
на државната контрола на ПРМ може да ангажира стручњаци и други лина ион од Комисијата за државната контрола ка ИГМ.
Член 12
Комисијата ка државната контрола на НРМ има«
а) сектор на ^лажирање на задачите
б) оперативен сектор
в) сектор за општи работи
г) биро га поплаки и предлози
д) координационо оделење
Член 13
Секторот за планирање на задачите, ги планира
задачите на органите на Комисијата на државната
кон«
трола на НРМ врз основа на општите државни планови и
задачи чие што извршување спаѓа во должност на републиканците и локалните органи врз основа на задачите
што во врска со тоа и ги постави Комисијата на држав-
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СЛУГ.;'Т;? ВЕСНИК ГЛ ПГ'"*

В»1« контрола на ФНРЈ, мано и врз основа на »огновите и
задачите на Народна Република Македонија; води евиденција за извршувањето на планот за р а с н е њ е т о на Комисијата на државната контрола на НРМ, врши анализа на
извршувањето планот за работењето врз основа на таа евиденција^ проучува и обработува поедини стопански пробл е м и и прашања за потребите на Комисијата иа државната
контрола на НРМ во н&киа со извршувањето на планските задачи.
Оперативниот сектор ги остварува контролните
задачи од точ. а и б од чл. 5 од оваа Уредба за вршење на
конкретни контроли и ревизии што се предвидени со планот
• а работењето на Комисијата ва државната контрола
па
НРМ,
Секторот за општи рабо ги Ја врши целата кадровска
служба и систематизација на службеничките места, ја проучава организацијата и методологијата на работењето
на
иси-) родната служба, уо
-.на и ги пренесува искуствата
од органиве на држави.
- грола изработува правни прописи, дава стручни мнение и се грижи за правната форма
ни (»емоцијата и на другите акти на државната контрола
в гла',;•{! рибо-!« од општата администрација, општата евидент н а . материјалното снабдување, книговодство, ликвидаСлѕг&јвага и инвестициите.
^лроуо ;а поплаки и предлози ги проверува поила«
кл.1 ни граѓаниве ѕа работењето на државните службеници,
сг,а...ме на државната управа, државните и задружните
установи и претпријатија^ кака и другите организации и
плените службеници в« кои што граѓаните укажува? на повредата иа своите права, на неправилностите, појавите на
^нгонра т изам, злоупотреби, расипништво, лоша организација и ел. го контролира работењето на оние органи на
Р атата на ПРМ и народните одбори, кои што решават еа
* а (бите и за молбите на граѓ аните, интервенира во сите
'гаеви ако утврди дена е повредено законското право на
гаѓаните и ги отклонува неправилностите, проучава и ис—л-ва предлозите што ги поднесуват граѓаните ва подобра
< занимација на работењето, усовршувањето на методите
' • работењето и за отклонување на разни неправилности и
• е утврди нивната ©снованост превзима потребни мерки
; нивното спроведување.
Координационото оделење го ускладува работењето
, органите на Комисијата на-државната контрола на НРМ
•и работата на другите органи на државната управ« по траењето за заштита не законитоста«
Член 14
Оил ор за општи работи им«}
а) секретаријат
6} персонално оделење
вк организационо>инструкторс:но следење
г> правно оделење
Член 15
Оснивање, спојување н укинување на служби, групи
и реферати во рамките на организационите единици од
чл. 12 и 14 од оваа Уредба врши Претседателот на Комисијата на државната контрола на НРМ со своја одлука, а
во согласност со Претседателот на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ.
Член 16
Претседателот »а Комисијата за државната контрола
на ПРМ раководи со сите работи од Комисијата ва државната контрола на НРМ«
Претседателот на Комисијата за државната контрола
на КРДО издава правилници и други прописи врз основа на
сојузните и .републиканците закони, уредби, напатствија и
наредби на Владата на ФНРЈ и на Владата на НРМ н донесува други акти за чие што донесување е со закони и со
други прописи овластев.
Претседателот на Комисијата на државната контрола
на ПРМ е наредбодавач за извршување на претсметката на
Комисијата на државната контрола на НРМ.
Член 17
Потпретседатели!е на Комисијата на државната контрола
на НРМ го заменува! Претседателот во обединувањето на
текучното работење на секторите, оделењата и другите
организациони единици, врз основа и во рамките на овластувањата кои што ќе ги добијат од Претседателот.
Претседателот на Комисијата на државната контрола
на НРМ може да овласти еден потпретседател да раководи
со секторот за општите работи по п о с т о е в т е прописи, да
ррши право на наредбодавач да аддава поблиски Напатствија со цел ма правилно функционирање на службата, како
* да донесува решења по одредените работи, освен на овија
чие што донесување е искл»учително овластен Претседателот на Комисијата на државната контрола на. ПРМ.
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Член ЈН
Ири раководењето со одредените работи од
>ми»
сијата за државната контрола па НРМ на претседателот му
помагаат помошниците иа претседателот.
Член 19
Главните контролори и главните инспектори на к .лисијате на државната контрола на НРМ непосредно ги оства«
руват задачите на државната контрола и раководат сф
остварувањето на тие задачи за одредена гранка на држев«
ната управа и стопанство.
Член 2§
На главните контролори од Комисијата на држа лате
контрола на НРМ им помагаат вишите контролори, вишите
ревизори, контролори, ревизори, помошни контролори и по«
млади ревизори од Комисијата на државната контрола на
НИМ, а на главните инспектори • инспектори и пом, инспек*
тори.
Член 21
На чело на секретаријатот е секретар на Комисија к*
државната контрола на НРМ. Тој му одговара за раководеа
њето на работењето на Комисијата на државната контрол*
на НРМ на Претседателот па Комисијата нз државната кода
трола на НРМ.
На чело на одделение на Комисијата на државната кое«
трола на ПРМ се начелници на оделења, кои што раководат
со работењето и со работите на оде лењ ата и за работата ив
оделеањата одговарат пред Претседателот на Комисијата и*
државната контрола на НРМ.
Член 22
За претресување на ^ к у ќ и т е прашања од работење-*«
на државната контрола се образува колегијум.
Соствот на колегиумот го одредуват Претседателот м§
Комисијата на државната контрола па НРМ.
I
Член 28
претседателот на Комисијата на државната кон.рол®
на НРМ врз основа на налазот од органите на државната ком
трола, изречува казни за прекршоци што се предвидени со
посебни закони, уредби, одлуки и други ппописи и казни за
дисциплински н е у р е д н о с т и донесува решенија за паричните
забрани 8а платата од службениците кои што со своето не*
правилно работење и наведе материјална "»тета на државата
Правата од претходниот став на Комисијата на држа«
| ната контрола на НРМ може да ги пренесе на органите на до
I жавната контрола, со писмено полномошно издадено во еми
| ела на чл. 9 од оваа Уредба, освен правото за излечување на
I казни еа прекршоци и тој парична казна преку 5.000 дин, пф*
правилна работа, протерување и лишење од слобода.
Член 24
—
Претседателот на Комисијата на државната контроле
| на Н р м донесува решение на жалбите изложени против ре»
| шенија-га за казните за ппг"рл»опит<п1 и дисциплинските не*
уредности, како и за накнада на штетата и за новчани * брани на платата на службеници, ако овие решенија во пр*
степен ги донеле органите на Комисијата на државната контрола на НРМ.
Против решенијата, кои што во прв степен ги донел
; претседателот на Комисијата на државната контрола на Н^М
има место на жалба до Владата на НРМ. Против решењат*
еа казните и за накнаДата на штетата кон што се извршени
против службениците запослени во саканите начл^тт^а, У*
станови и претпријатија има »есто на жалба до Пребеда*
телот на комисијата на државната контрола на НРДО.
Член 25
За приговорите против решената за превземени мер*
ки и постапки на органите на државната контрола, што ќе
ги поднесе раководителот на надлештво^, установата или
претпријатието како и поедини лица над чие што работење
се врши контрола, решава Претседателот на Комисијата на
државната контрола на НРМ.
За приговорите против решенијата за (јревземањ«
мерки и против постапката на органите на државната кони
трола што ќе ги поднесе раководителот на сојузно надлештво, установа или претпријатие, решава Претседателот ил
Комисијата на државната контрола на ФНРЈ.
Член 26
Комисијата иа државната контрола иа НРМ поднесува
годишен извештај за своето работење и СВОЈ заклучок *ѓ
предлогот на завршната сметка на Владата иа НРМ.
член 27
Поблиски одредби
организацијата на]апаратот од К<1»
мисијата на Државнава контрола на ИРИ и За работењето а !
нејзините органи ќе пропише Претседателот на Комисија«!

бјр. 4'— Стр. 19
ра државната контрола на НРМ со посебен правилник, а во
согласност со Претседателот на Комисијата на
даваната
контрола на ФНРЈ.

Член 28
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 67 6 I 1930 год.
Претседател на Ком. на држ.
Претседател на Кладете
контрола на ПРМ
на НРМ
Вера Ацева, е, р,
Л. Колишевски с. р.
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4) Секретаријат,

Врз основа на чл. 78 ст« 2 од Уставот на НРМ Владата на Народна Република Македонија по предлог на Претс е д а в а а - на Комисијата на д^.пимтга ло.ч^ола на ^.јмшна Република Македонија, донесува

УРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТА НА БИРОТО ЈА
ПОПЛАКИ И ПРЕДЛОЗИ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член I
Бирото еа поплаки и предлози а орган на Комисијата
иа државната контрола на Народна Република Македонија.
Член 2
Сите грађани имет црево де подавет поплаки до Бирото за поплаки и предлози по повод на запазен ите неправилности и незаконитости во работењето на државните
службеници и органи не државната управа* на државните н
задружните установи и претпријатија и на општествените
организации.
Грабените (шат право да стават и свои предлози зе
одстранување на овие недостатоци, зе подобра организација на раОотењето »а усовршувале . ч е г о ч т - на работењето и ел.
Член 8
1>*ф0т0 за поплаки и предлози на Комисијата
драманете контрола на НРМги врши особено овие работи:
а) ги проверува поплаките од граѓаните на работењето на државните службеници и на органите на државната управа, на дижавни!е и
п
• >*« *
Јетија и на другите организации под контрола на државата
нога се поплакуват грешените деке со работењето не тие
органи е повредено нивното лично право;
б ) ги проверуве поплаките од граг*ените во кои што
(ме укажуваат на неправилностите, појави на бирократизам, злоупотреби, расипништво,, лоша организација и ел. во
работењето на државните служОиаици и на ораните на д4>жавната управе, установите, претпријатијата, на задружни™
и не другите организации на кои што врши државната контроли
в) интервенира во сите случаи кога ќе установи дека
е повредено законитото право на граѓаните и бере де се
отстранат неправилностите установени во работењето на органите на државната управа, на државните и задружните Установи и претпријатија, на општествените организации и
службените лица;
г) го контролира работењето на оние органи од Владата на НРМ и народните одбори што решавает по жалбите
и молбите не граѓаните?
д) го контролира односот не службениците према граѓаните;
ѓ) је приме и цени основаноста на предлозите од грешените што ги ставаат тие со цел да се подобри работењето
на државните органи;
е) даве совети и напатствија не подносителите не поплаките и предлозите.
Член 4
Бирото зе поплаки н предлози, како орган на Комиси јата не
државната контрола на НРМ. постапува но поплаките и
предлозите на граѓаните и нревзима остана т мерки од
претходниот член во однос на органите не Владата на НРМ и
(вредните одбори во својета надлежност а во однос не сојузните надлештва, установи и претпријатија, врз основе не
|ид>иу|
влегувањето ме Комисијата не државната контрола не
можат да еа подаваат писмено
и било под кој назив,
а анонимни поплаки.

I

По барање на подносителите на поплаката, односна
предлогот неговото име ке се чува како службена тајна.
Поплаките и предлозите испратени до Бирото за поплаки и предлози на Комисијата на државната контрола не
НРМ не подлежат на такса.
Член в
Во својот состав Бирото за поплаки и предлози на Ко«
мисијата на државната контрола на НРМ има:
1) Потребен број групи на контролори за проверка на
поплаки и предлози.
2) група на контролори за контрола над работењето на
органите на Владата на ПРМ и народните одбори што ревии
вает по жалбите и молбите на граѓаните,
3) правен Отсек.
Член I
Групите на контролорите ти остваруваат задачите од
чл. 8 од оваа Уредба,
Правниот отсек им помага на сите крупи не контроло«
рите во правната обработка не поедини предмети.
Секретаријатот ја води администрацијата л евиденцијата на примените поплаки и предлози4, евиденцијата на прев«
земените мерки, прима писма и поплаки од граѓаните и дава
известувања на граѓаните по прашењето зе нивните поплаки«
како н совети и напатствија пореди остварувањето на нивните права.
Член 8
Со работењето на бирото за поплаки и предлози на
Комисијата на државната контроле на НРМ непосредно раководи помошникот на Претседателот на Комисијата на државнога контроле на НРМ.
Член §
Поплаките по правило се проведуваат на самото место
кај ОНОЈ орган, установа, претпријатие и организација против
кои што е поплаката уп ра вена.
Член 10
Зе де се испита оправданоста на поплаката и осниванов!® на предлогот Бирото за поплаки и предлози на Коми«
снјате не државната контрола на НРМ може да баре мнение
од стручњаци, поедини раководители и од државни службе«
ници како и од претставници и членови на општествени организации.
Член II
Ако Бирото за поплаки н предлози на Комисијава на
државната контрола не НРМ утврди деке подносителот на
поплаката има право на редовни правни средства (жалбе*
тужбе, приговор) ќе је испрети поплаката до надлежниот ор
ген, в неедно може де превземе и други потребни мерки со
цел де се донесе правилно решение
Член 12
За превземените мерки и за нивниот резултат Бирото
ве поплаки и предлози го известува подносителот, освен аке
смета дека ова известувана не е потребно.
Член 18
; .
Против неправилното работење не службеници ге од
Бирото ве поплаки и предлози на Комисијата на државна;«
контрола на НРМ, граѓаните имаат право на приговор до
Претседателот на комисијата на движената контрола на НРЧ,
Член 14
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во ^Службениот весник на Народна Република Македонија',
° Бр. 68 — в Јануари 1950 год,
Претседател на издадат* и« ИРОД«
Л. Колита епски е. р.
Претседател на комисијата на
државната контрола на НРМ
В, Ацева е. р.
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Врз основа ма чл. Ш о д Законот за шумите » е
врска с о чл. 3 т. 3 о д Основниот закон за прекршоци,
а во согласност со Претседателот на Владата иа НРМ«
пропишувам

ПРАВИЛНИК
З А ОДРЕДУВАЊЕТО НА З Е М Ј И Ш Т А Т А В О КОИ

ШТО НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПУШТА ДОБИТОК НА ПАША
Член 1
земјиштата што се одредени ва пошумува««
или за подмладување иа шума, ао земјиштата што 1»
1 0 5 0 година се предвидува да с е изврши пошумување
како и во младите шуми, редовните сениште, ресурсе-

во
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»монте сениште и во оплоди« сечи шта добитокот во- * кармина казна до 1.5^0 динари ке се казни секое лад
! кое што пушта добиток на пасење во земјишта ил
општо ве смее да се пушта и во нип е Забрањена па
ј шуми во кои што несењето е ^абранено.
шата.
За водење на адидаистрашвЕО-казиената поскап
Член 2
< ка надлежен е извршниот одбор на околискиот едно
ј гасењето и ширењето може да се допушти само
I сно градскиот (реонскиот} народен одбор по пропи
во онија шуми или делови од шуми во кои што доби| сите на Основниот закон за прекршоци.
токот нема да биде од штета 9а подмладокот и за од!
Член 10
гледувањето на шумата.
Поблиски
напатствија
за извршување на ово
Член 3
Правилник ќе пропише Министерот за шумарство.
Шикари! е во кои што ќе се врши ресурекција со
|
Член 11
пополнување, ќе се стават претходно под забрана од
Овој
Правилник
влегува
во сила од денот на обпопатна од една до три години да би се подобриле
ј
јавувањето
му
во
"Службен
весник на Народна Ре
станишните услови за садење и еа сетва на шумските 1
публика Македонија".
семиња.
Бр. 393
Член 4
3.11.1950 год.
ч_мте овија шикари кои што се во подобро состој
Скопје
јание и имаат услови да се обноват без ресурекциона
Министер т шумарство на ПРМ,
сеча, ќе се стават под забрана од попаша на секаков
В. Горгов, с.р.
добиток и на кастрење за период од десет години.
Согласен
нето така ќе се стават под забрана од попаша на
Претседател на владата ва Народна Република
секаков добиток за период од десет години и онија
Македонија,
шикари во кои што е извршена ресурекциона сеча.
Л. Контевски, с.р.
Член 5
Да се стават под забрана од попиша на секаков
добиток засадените и посејаних® шумски земјишта
По укажаната потреба, а во рамките на Окиповит
(шумските култури) за период од десет години.
напатствија на Министерството за наука и култура иа Бла
1
дата на ФНРЈ ва составување правилник на учителот ди
Член 6
пломски
испит, пропишувал*
Околиските и градските народни одбори се должни во времето од 15.Ш.1950 година до 15ЈУ.1950
Правилник
година, да извршат попис на сите површини од чл. 1
ЗА УЧИТЕЛ СКИ ДИПЛОМСКИ ИСПИЈ
»а овој Правилник.
I ЗАДАЧА НА УЧИТЕЛСКИОТ ДИПЛОМСКИ ИСПИТ
Препис од пописните акти на објектите околиЧлен 1
ските и градските народни одбори се должни да ги
Задача ва учителскнот дипломски испи? е да се ут
достават на надлежниот овластен народен одбор и на прди дали кандидатите добиле солидна општа и стручна пе
Министерството на шумарство најкасно до 16.УМ050 данилка спрема да можат со успех да се посветат на учи
телскиот позив.
година.
11 ПРАВО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ОТ
Член 7
|
Член 2
Решенија за добрана од понаша иа соответните
Учи гелски дипломски испит можат да полагаа^
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објекти наведени во ил. 1 од овој Правилник должни
се да донесат н това:

1. За шумите под управа на месните народни одбори и нивните претпријатија и установи, решенија
ќе донесуваат околиските народни одбори по предлог
од месните народни одбори;
2. За шумите под управа на околиските односно
градските народни одбори и нивните претпријатија и
установи, решенија ќе донесуваат надлежните околиски односно градски народни одбори;
3) За шумите под управа на обласните народни
одбори и нивните претпријатија и установи, решенија
ќе донесуваат надлежните обласни народни одбори;
4) За шумите под управа на Министерството за
шумарство и неговите претпријатија и установи, решенија ќе донесува Министерот за шумарство.
Член 8
Решенијата за забрана од попаша мора да содржат точно одредени граници на објектот и времето на
забрана од понаша.
Решенијата ќе се објавуваат на уобичаен начин
на населението.
Решенијата за забрана од понаша народните одбори се должни да ги доставуваат најкасно до 1.УЛ950
година до својот непосредно повисок народен одбор
и до Министерството за шумарство. ,...
Член 9
Со казна поправителна работа до
дена или со

а) кандидати што го свршиле завршниот клас м
учителска школа со добар успех и по поведение имаат на
малку оценка "добар";
б) кандидати што полагале веќе учителска диплом
ски испит и не го положиле или воопшто не го полагал
в) времени учители што доби
педагошки квалифи
нации преку скратено школување на ;>азни курсеви, а н
кон ќе им биде признаено право да полагаат учителски кн
плоч е ки испит.
Ш ИСПИТНИ РОКОВИ
Член 3
Учителскиот дипломски испит, но правило, се пола*
во јуни и во септември. По искључени?, а по укажана по
треба, Министерството за просвета може да определи
вонреден рок.
Во јунскиот рок испитот почнува 15 дена по свршу
вањето на наставата во завршниот клас на учителска
школа, освен ако Министерството за просвета ~ по ука
жана потреба — не определи поинаку. Во овој рок пола
гаат кандидатите од чл. 2 став а) на овој Правилник, кан
дидатите кои што во минатогодишниот јунски рок биле од
биени на една година или во минатогодишниот септември
ски рок биле одбиени на една година.
Во септемврискиот рок испитот почнува во прват
половина на месец септември. Во овој рок полагаат канди
датите кои што во јунскиот рок од таа година биле упатен
на поправен испит; учениците кои што во завршниот кла
на у ч и т е л с к а школа добиле поправителен испит " истио
го положиле со успех во крајот на месец август, како н
учениците на кои што испитниот одбор, по причини чав©
дени во чл. 5 од овој Правилник, им одобрил полагање на
место во јунскиот — во септемврискиот роиГ
Во обата рока можат, по одобрение на Министер
строго за просвета, да полагаат и кандидати кои што м
преде дните години добиле Право да полагаат *******
ди
пломски испит, а истиот досега воовшо не го • м а г м е .
Кандидатите што се упатени на поправан ..педа? М
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&Л1;< ,иц,па.иит или ил некој вонреден рок, тој испит го
лите и записничарите, на предлог од директорот на учиног шат по елек месе«?.
т е л с к а школа, ги определува испитниот одбор.
Член 4
Претседател на испитниот одбор е пр^тпЈИкот на МиУчениците кон што во свидетелството од завршниот
нистерството за просвета, а негов замени- директорот на
клас на учителска-, а »скола имаат негативна оценка ("лошо")
учителска школа. Ако Министерството
праио поведение, не се допуштаат на учителски дипломски
теник, на испитниот одбор претседава ди,
мислиспит. За секој таков гла чај директорот на учителската
ената школа кој што определуад за свој заме«... ,/;кој прешкола ќе 10 навести 1 : - т с р с т в о т о за просвета и ќе подподаватѕл од истата школа, без оглед на тоа дали истиот би
несе образложен ^р?длог :г.< класниот совет со си т е потребни
бил и инаку член на испитниот одбор.
сведеннјз за тог. го гле .:о ј рок може да му се позволи
Испитувачи се пРеподавателите кои што во завршниот
.полагале на ИСПИЈАТ
; услов да поднесе уверение за
клас на у ч и т е л с к а школа ги предавале предметите што е*
иоз?денигто од №"1К-ж..;;те ;.'?жавни органи и поволно, мнеподатка? на учителскиот дипломски испит.
ние од младинската организација), или предлог тоа право
Во школите со доволен број преподаватели секој член
сосема да му се одзеде. Ко?
решение донесува Минииспитувач треба да има заменик кого што го определува дистерството зсј просвета.
ректорот од редовите на преподавателите од истата школа.
Член 3
Заменици можат да бидат и преподачителите со иста или
Кандидатот кој што се пријам,, ^ ; л а н с к и диплом
сродна струка од некоја длуга следна школа во градот.
<ки испит ко пред испитот, или во текот на испитот биде
Член 11
спречен, поради тешко забелу:' т е или поради покоја ДРУ
На усниот испит, покрај членовите на испитниот одГа ванта причина да дој*:з
испит или да го заврши побор односно на испитните комисии, момлат да присуствуваат
л а г а њ е т о ' н а почнатиот испит, должен е »а тоа ег-ина'*«
да го извести директорот ;; да поу: •. о
м за своите », и другите преподаватели од таа школа, но тие не можат да
по ставу лаат прашања на кандидатите, ниту на било кој наНаводи. Испитниот одбор ќе реши ;.д
с^ причините за
чин да влијаат на испитната комисија.
одлагање на испитот оправдани » :
е с,,е.~сд тоа ќе
Н|д Усниот испит можат, исто така, со одобрение на
му одобри тој испит да го полага односно да го продолпретседателот на испитниот одбор, да присуствуваат друмш во идниот рок, или ќе го упети целиот испит да го погите кандидати кои што не полагат т о ј ден испитлага после една година
/I СОСТАВ И ТЕК НА ИСПИТОТ
Ако кандидатот иа кого што е одложен испитот за
Член 12
едниот рок, во тој рок не дојде на испит поради оправдани причини, испитот може да го полага дури во т и п о т
У б е д е н и о т дипломски испит се состои од писмен и
рок. Во противно се одбива на една година.
Устен Испит ком што треСк да сочинуваат континуирана целина.
Член б
Учителски дипломски испит кандидатот може да по
А) ПИСМЕН ИСПИТ
вага најмногу ТРИ пати и тоа третиот пат само по одобреЧлен 13
ние на Министерството за просвета.
Писмен испи? се полага побрине предмети:
1) македонски јазик (во малцинските паралелки и настаIV ПРИЈАВИ ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
вен јазик)
НА ИСПИЈ
2) руски јазик и
Член 7
3) математика
За учителски дипломски испит кандидатите се приУчениците од малцинските паралелки не полагаат пибавуваат најдоцна 10 дена пред започнувањето на испи«
смени ИСПИЈ од руски јазик.
тот, на директорот на у ч и т е л с к а школа со прописно так
Иоѕ.то« ј-1<и,а . а секоја писмена задача трае* најмногу
сирана пријава кон која што прилагаат а) извод од матич5 (пет) саати, а испитот секогаш се изведува п<>ед пладне
ната книга на родените, б) свидетелство за свршен заври тоа во три д е ш едно по друго без оглед на ев^чт-ут^ни
шен клас односно курс. Кандидатите кои што некои клапразници.
Член 14
сови од учителската школа завршиле во некоја друга шкоМинистерството за просвета може да определи задачи
ла, треба да поднесат и свидетелства за тие класови.
аа писмениот испит од македонски јазик, односно од настевКандидати кои што биле одбиени на една година
ниот јѓ.зик во малцинските паралелки. Во колку тоа но го
ели поради некоја друга причина не доваѓаат на испит не
стори Министерството за просвета, задачите ги определува
Посредно од школата, прилагаат и уверение од надлежниот држло ен орган аа своето поведение през тоа време.
испитаног одбор по следниот начин:
• г Свршените ученици на учителеќата школа овој исСпроти писмениот испит од својот предмет, предметпит го полагаат во онаа школа во која што го стршиле заниот преподавател му поднесува на директорот? од макевршниот клас.
донски јазик (односно јазикот на националното малцинство)
Поправниот испит се полага во истата школа во кошест теми; од Руски Јазик три текста за превод, а од мате| а што кандидатите полагале учителски дипломски испит.
матика три групи задачи, во затворен плик на кој ќе биде
Кандидатите од чл. 2 став б) од овој Правилник монеговиот потпис. Директорот ќе ги запечати пликовите и ќе
жат да полагаат учителски дипломски испит во најблискаги чува на сигурно место. Другиот ден, на седницата на иста школг«.
питниот одбор пред самиот почеток на испитот, се отвораат
Министерството аа просвета може, по искључение,
пликовите со предложените задачи и испитниот одбор одда и з в о л и кандидатот да полага и во некоја друга учибира една задача (ол математика една група задачи).
телска школа.
Испитниот одбор може да не се согласи со ниедна од
Член 8
предложените теми, ами на заседанието да определи нова.
Распоред за учителскиот дипломски испит составуАко во училиштето има повеќе паралелки од извршева директорот и го испраќа на одобрение до Министерниот клас, а во кои што ист предмет преподаваат разни
ството за просвета најдоцна 10 дена пред почнувањето на
прело даватели, ти? споразумно ќе предложат задачи. За
Нспеглге. Овој распоред Министерството може да го
сите паралелки со одбира иста задача. Задачата сите кенди*
дати ја г^ботат едновремено и по можност, во иста
Член »
простори!*.
Кен пријавени кандидати ќе се допуштаат на испит,
Член 15
• д о * ? " * испитниот одбор на својата прва седница.
Ниту ОД еден предмет за писмен испит пе смее да е«
V. ИСПИТЕН ОДБОР
даде валана што била работена во текот на годината.
Член 10
Задачите се држат во тајност и пред кандидатите е«
За полагање на учителскиот дипломски испит во секоја учителска школа се образува испитен одбор. Истиот се објавуваат оној ден и час кога почнува писмениот испит
од пооделни предмет. Секое прекршување на оваа одредба
Се дели на две комисии: комисија за полагање на првата
'Група предмети (педагошка со психологија, македонски би .ЈП посредно ити непосредно повлекува дисциплинска постанаа а целиот писмен испит може да се поништи со реЈаѕик, а — во малцинските паралелки и наставни јазик —
ш и м е на испитниот одбор, кој што ги превзема веднаш
н руски јазик) и комисија за полагање ил
група
потребните мерки таков негрижлив или несовесен прелоПредметите (математика, историја и географија).
Истцииог одбор го сочинуваат! претседател на ис- давател да се отстрани од понатамошната работа на испитниот одбоо и на негово моето да се повика неговиот заменик,
Ш н и о т одбор и негов заменик .претседател на испитните
Член 16
М а с к и , погребен број членови испитувачи, секретар "а
Задачите од писмениот испит треба да го о п ф а т *
Поновиот ' фдбор (по правило секретарот на у ч и т е л с к а
следното:
, ... *.
/
*
Ма)
И по еден записничар за секоја испитна комисија.
1) по македонски јазик, односно по наставниот, јазик в?
Седала испитна комисија ја сочинуваат:
претседамалцинските паралелки, прашање од општ карактер Во ВРСИ*
тел, - потребен број испитувачи и записничар. Претседате-
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со современите општествени настани и со знаењата што ги
Кобиле учениците во школата, преднине знаења од педагошката група предмети. Задачата треба да биде таква што
кандидатите да можат во неа широко да ги [извијат своите
Познавања ка факти, да ги применуван? во школата и надвор
од неа сечените знаења и да покажат зрелост во обработувањето на поставената тема.
Во малцинските паралелки кандидатите ја обработуваат истата тема на својот мајчин јази;«, а за писмена задача
во македонски јазик им се дава да обработат самостојно една
По тена тема од општ карактер.
2) по руски јазик — диктат на необработен и на учениците непознат педагошки односно литературен текст со«б»
разно со нивните познавања од тој предмет, од околу 40
печат*4™ реда и превод на тој текст не македонски јазик.
При работењето на задачата учениците мож^т т се служат
со речник?
3) по математика — ќе се даде една практична ѕедаач во
•река со материјалот од програмата »а седмолетките, ед че
»ада«*) од аритметика или алгебре и една од геометрија.
Кандидатите можат да се служат само со логаритамска
таблица.

Член П
Непосредно пред давањето »а првата писмена задача,
претселателот на испитниот одбор км соопштува не кандидатите дена секој е должен самостојно да ја работи естета
водача и во работата да не се служи со недозволени средства,
другите да не ги узнемирува и во туѓа задача да не гледа.
Исто така не кандидатите ќе им го објасни начинот на изработувањето и предавањето на писмените варјачи (чл. 19
од овој Правилник) и ќе ги упозори за последиците од нарушувањето или пречен»ето на о б и л н и о т тек на испитот«
На кандидатите ќе им обрне внимание дека од просторната
по ко {а што се полага и&ттот можат да излегуваат само с 0
ноа волеше на надзорниот преподааетез и дека во исто
време не м о м т Да излегуваат по два кандидата.
Кандидатот кој што ќе ги наруши прописите на став
1 од овој член првин ќе биде опоменат и ваков случај ќе биде забележен во записникот. Ако случајот се повтори кандидатот се отстранува од испитот и губи право на понатамошно полагање. Тоа право го губи и кандидатот за кого што на
самиот испит и непосредно по испитот се утврди дека препишат или сво Јата задача ја дал на некој друг. За ова решава
и ситниот одбоо на предлог на предметниот или надзорниот
ѕ! репо давател. Исто така право на понатамошно полагање
губи и кандидатот кој што ќе ја вреќине работата и без поколение на надзорниот преп ©давател излезе надвор.
Кандидатите што ќе го загубат правото де полагаат
испит по прописите од овој член, можат 9» го повторат исрбетот дури во идниот срок.
Член 18
Писмениот испит се полага под надзор иа предметниот пре пода ветел кого што може повремено да го замени
лреподавател што ќе се определи за тоа и најмалку не еден
член од испитниот одбор кој што ќе биде определен за тоа,
при кое што треба по секој начин да се настојува испитот м
се врши во атмосфера на взанмна доверба со доводно внимание и разбирање спреме кан а идатите.
Член 19
Не писмениот испит кандидатот со себе донесува погребна хартија и мастило. Задачата може да ја пишува во ј
концепт или да је пишува веднаш четиво на левата половина од свитканиот табак. Во почетокот на испитот, пред да
се даде темата, надзорниот преподавател ќе овери со училишниот печат потребен број празни полатабацн и хартија
иа учениците кои што имаат намера да работат концепт. Ако
Кандидатот работи концепт должен е да го предаде и него.
Штом ќе ја сврши задачата кандидатот ја предава (заедно со
евентуалниот концепт) еа еден од надзорните препотевтеди. Преподавателот ја противе задачата, ги оверува полата«
баците со школскиот печат на истиот начин како што ги оверил порано ПО7АТРБРПМГ<» АТ >""»1*ГГТОТ И БЕ одбележи на самата задача како и во записникот ве писмениот испит точното време (саат и минута) ког* е пот да лена. откако ќе провери дене задачата е м п пишана
Ако л а н ' « Р Ч "-"(»»»ИЧЈПТ« воеме не ја сврши
»едечете, го предав« тоа » г о го изработил,
член 20
Задачата ја прегледува, поправува и оценува предмет
имот вреподавател. Оценката треб« да виде кратко образложена.
Освен предметниот преподавател задачите ги прегла»•делуваат две члена од испитниот одбор од кои исто бере«
еден требе да биде стручњак. Ако во »книжниот одбор за
мекој предмет неме »руг стручњак освен предметниот кре-

I

подавател
прегледување ќе се земаат некои од за*,скроите. Тие ќе присуствуваат како полноправна членови на иС*
питкиот одбор на седницата за оценување на писмените задачи. За работата на снаа седница не смеат да се даваат никакви известија. Преведувачите со својот потпис ке утврда*
дали се сложуваат со предложените оценки ила ис; во ел ча
на неслагање треба своето мнение и предлог да го обра' 10жат. Конечната оценка ја утврдува испитниот одбор. Пси прегледувањето на задачите по јазиците се гледа и на стилот
и на правилноста на јазикот. Оценки во дропки не смеат ниту
да се предлагаат, ниту да се даваат. Утврдените оценки е*
внесуваат со цифри во записникот.
Сите писмени задачи се чуваат во училишната архива
најмалку пет години.
Член 2!
Кандидатот што ќе робне две негативни оценки од две
писмени задачи, не се пушта на устен испит? туку се ол " ива
на една. година.
Б) Устен испит
Член 22
_ „
Кандидатите кои што ^евтиниот клас на учителска
школа го свршиле со одличен успех, а писмената задача ПФ
македонски јазик (односно по наставниот јазик во малини«
ските населел*") N
обично, а по другите гг>едмети многу добро и имаат одлично поведение, се ослободу*
ваат од полагање на устен испит. Решение за тоа донесува
испитниот одбор на заседанието за оценување на писмен!^
задачи.

Член 23

На усниот дел од учителскиот дипломски испит се (.оле*
ѓеат овие предмети«
1) педагошка со психологија (општа, детска и ксд«*
гошка);
2) Македонски јазик (во малцинските паралелки Ји««
и наставен јазик) со книжевност)
3) Руски {азим;
4) историја;
5). земјопис на ФНРЈ и
6) математика

Член 2*

Усниот испит почнува најдоцна ТРИ дена откако ќе се
сврши писмениот испит-. На усниот испит бездоуго треба де
бидат присутни сите членови на испитната комнен?« и сите
се должни да водат белешки ве одговорите ва кандидатите*
Испиту****..*.
1>ед&:етИ
трае 15 минути. Г а ^ к . . ^ . <...:•>- на мешаниот одбор или неговиот заменик, односно претседктелог на испитната комисија,
може по потреба да го продолжи или да го скрати испитувањето на кандидатот, но не повеќе од 5 минути.
Во случај на потреба испитувачот ќе му го каж< т
кандидатот само она што е најнужно за разбирање на прашањето. Инаку на кандидатот ќе му се даде полна слободе н
можност самостојно да се изразува и да го покаже своето
знаење.
Освен испитувачот не кандидатот може да му посуше
помошни прашања само претседателот на испитниот одбор
или неговиот заменик, односно претседателот на испитната
комисија.
Член 25
Од пропишаниот наставен програм предметниот п р е давател составува список на прашањата за Устен испит таке
што да го опфане целокупниот материјал од својот предмет*
Од тој список четиво ги препишува (по можност со
машина) прашањата на ливчиња. Ливчињата треба да бидат
од иста хартија и по големина сосема еднакви, без никакви
шарки или знаци на непишаната страна. На едно ливче допаѓаат по три прашања од секој предмет, освен ед Руски
Јазик, каде што се дава само текстот и на текстот <"е испитува
Бројот на л и инката треба да биде за пет поголем од
бројот на кандидатите. Во случај кога е бројот на кандида
тите 20 или помал од 29, бројот на ливчињата треба да -"име
најмалку 35.
Списокот на прашањата и на ливчињата се Донесу иан*
на седницата на испитниот одбор спроти усниот испит, за ире
глед н одобрение.
;« •
1Тоегждагнт-» »• •
•*
ла предметните Ир*
ло дават ели ги предаваат после седницата ва претседател©*
на испитниот одбор на чување во ^печатен плин.
, , .'., Член 26 .
,
На усниот и с и т од кандида*^ се бара*
1) по педагошка со психологија! доволно познаваа**
не основите на сокриената педагошка со краток Развој на
историскиот развиток на педагошката мисла, познавале №
општата психологија;^
?
осзрт на детската и пеце*
тешката психологија}, ; , и
. V,
К'е г
: 14'ихоло - ије,
а две од педагошка кон што заедно ќе ги опфанат и пејзаж

СЛУЖБЕН ВЕСНИН

ОГЛАСЕН ДЕЛ

N4 НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОН«Ј/

бр.4

Скопје* среде I март 1930 год.

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Ти|Ое Велес со решение бр. 3633 од 5-Ш-1949 год. а во смисол на чл. 9 од Уредбата за начинот на оснивање^ на задруги нивните правила и уписот во задружниот регистер ја
регистрира селанскага работа задруга "Трајче Илков" со седиште во село Лисиче, Титов-велешка околија.
Целта на задругата е издигање на земјоделието на
Основа на заедничката обработка на замјата и ралдлван»ѓ
Ш задружниот живот на членовите залругали.
Задругата ќе Ја потпишува и претставува претседателот
ш задругата Милан Т. Николов од седо Лисиче — Титов«
велешка околија,
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во
Г^орче Петров во смисол на член 7 од Основниот закон за
1рудовчте земјоделски задруги, објавува:
Врз основа на решението на Извршниот одбор на Око
Нискиот народен одбор 9163 од 9. ХП. 1949 година, записана
е во регистарот на земјоделските задруги, страна 79, редни
број 41.
Селанска работна задруга „БАШКИМИ" со седиште
ао село Никнштани Горче Петровска околија. Предмет за
работата на задругата е: унапредуваше иа земјоделството и
јизвнвање на задружниот живот.
,
Задругата ќе работи према правилата издадени од
Главниот задружен сојуз.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и разделШЕувдат: Шабан Ештреб, претседател и Афет Даут, секретар.
ШЛб-300

МАЛИ ОГЛАСИ
ЛИЧНИ КАРТИ
Изгубената лична карта сер. "Б" бр. 2668 рег. бр. 1827
»дадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Битола ја огласувам за невалидна
Хаџиевски Лазаров Драган од Битола ул. Климент
Охридски бр. 22.
IV—245-4721
Изгубената лична карта рег. бр. 12867 сер. "Б" бр. 12669
Издадена од Повереиството за внатрешни работи при Извршниот одбор нд Околискиот народен одбор Битола ја
с т а с у в а м за невалидна — Костовски Веланов Илија од
Битола.
|у—^281—5401
Изгубената лична карта сер. "Б" 9227 рег .бр. 8115 издадена од Отсекот за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Битола ја огласу вам за невалидна — Бок а н а П. Трајковска од Битола, ул. Штипска бр. 6.
IV—314-5858
Изгубената лична карта рег. бр. 4633 сер. "Е" 5388 издадена од Отсекот за внатрешни работи *1ри Градскиот набоден одбор во Битола ја огласувам за невалидна — Анастасија С. Петрова од Битола, ул. М Глигор — Битола.
IV—322—6005
Изгубената лична карта рег. бр. 1958 серија "Б" бр.
(1468 издадена од П о в е р е н и е т о за внатрешни работи при
Извршниот одбор* на Околискиот народен одбор во Битола
| а огласувам за невалидна — Трајковски И Ристо од е. Бистрица Битола.
IV—248—4777
Изгубената лична карта серија "Д" 42881 Рег. бр. 2881
Издадена од Поверенствоте за внатрешни работи при Океанскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна
Лме™ Наазим Синани од седо Чекани — Гостивар.
IV—354—6577
Изгубената лична карта серија "Д' ! 48992 Рег. бр. 6992
еадлдена од П о в е р е н и е т о за внатрешни работи при Окодискиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна
Анте Ефтов Крстевски од село Волковија — Гостивар.
IV—354—6578
Изгубената дична карта серија "Д" 41196 Рег. бр. 1196
» д а д е н а Од Ловеренството за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Гостивар
Џ огласува* невалидна — Велији Адемов Муарем од село
Неготино — Гостивар.
IV—354—6579
Изгубената лична карта серија "Дм 48487 Рег. бр. 8487
Смалена од Поверението за внатрешни работи при Океанскиот народи одбор во Гостивар ја огласувам невалидна
— вангел Фетнроа Настевски од селе Галате — Гостивар

IV—854—6581

Год.

VI

Изгубената дична карта серија "Д м 49594 Рег. бр. 9591
издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна
Рецепи Вантов Синан од село Гургураица — Гостивар.
IV—354-6582
Изгубената лична карта серија "Д" 46720 Рег. бр. 6720
издадена од Пове ропството за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Гостивар
ја огласувам невалидна — Фариз Шабанов Фаризи од село
Симница — Гостивар.
*
IV—354—€583
Изгубената лична карта рег. бр. 7113 сер. ИБ" бр. 7365
издадена од Певеренст&ото за внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Битола ја оглас у в а за невалидна — Милевски Глигор Костов од Стара
Планина — Битола.
IV—252—4842
Изгубената лична карта сер. "Е" бр. 41903 рег. бр. 903
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Градскиот
народен одбор во гр. Струмица ја огласувам за невалидна
— Аброшева Д. Вера од Битола ул. Срем бр. 9. IV—250—4818
Изгубената лична карта сер. "В" бр. 11223 рег. бр. 10340
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Околискиот
народен одбор — Битола ја огласува« за невалидна — Петар Васиљев Киреј од Битола ул. Монопол ' 1. IV—259—4986
Изгубената лична карта сер. "Б" бр. Ј40 рег. бр. 5104
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Градскиот
народен одбор но Битола ја огласува« »а невалидна —
Спиро Илиев Бајчевски од Битола.
IV—276—-530&
Изгубената дична карта Рег. бр. 1886 издадена оа
Повере нотното за вкатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува« невалидна Весељи*
Веланов Стојчевски од село Милетино—Тетово
^г—353--659$
Изгубената лична карта издадена од Поверен^ во за
внатрешни работи ири Околискиот народен одбор во Тетово ја огласу впм невалидна Петре Војнов Стојчески од
село Теново—Тетово
IV—ИЗ—2135
Изгубената лична карта серија 13078 рег, бр. 3073 издадена од Повереново за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово Ја огласува« невалидна
Диме Илиев Синадииовскк работник при Овоштаро-ло?ар.
ски т у н и к у « во Тетово
IV—306—574*
Изгубената лична карта бр, 8417 издадена од По«
верен ство за внатрешни работи при Околискиот народе«
одбор во Тетово ја огласува« невалидна Кадри Елмази Селами од село Вејце—Тетово
IV—303 -6088
Изгубената лична карта серија 10787 рег. бр. 700 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово Ја огдасувам неради ана ^
Петевски од село Ратаје--Тетово
IV—324—6048
Изгубената лична карта бр. 8004 издадена од Повереново за внатрешни работи при Околискиот народен од«
бор во Тетово ја огласува« невалидна Ариф Исмаил Нема«
или од село Добрешге—Тетово
IV.—327—6061
с
Изгубената лична карта серија 13549 Рег. бр. 3551
издадена од Повереново за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува« невалидна
Шабан Шабат! од село Селце—Тетово
1\>—330—6117
Изгубената лична карта издадена од П о в е р е н и о т «
на внатрешни работи Урошевац ја огласувам за невалид«
на—Мусов Љухи БаЈрушеа од е. Варош—Урошевац
. 1^—250- 4808
Изгубената лична карта бр. 783 издадена од Пове«
ренството па внатрешни работи при Извршниот одбор на
Градскиот народен одбор Титоград ја огласувам за неве'
лидна—Душан Вујошевић од Земун—Бифе Сплит Земун
1Уг—267—5131
Изгубената лична карте рег. бр. 3308 издадена од
Отсекот на внатрешни работи во Нови сад ја огласува«
за невалидна—Марија Груич од Нови Сад
IV—310--577Л
1
Изгубената лична карта серија „В" 71980 рег. бр.
3028 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Око
лиска извршен одбор во Т. Велес Ја ослабувам еа нева«
амдиа — Ми јаковски Илијов Јован ири < ВШ "Хе
пун«"
Ва лан лово
ЈУг

Бр. 4 — Стр.
Изгубената лична марта серија °Д<4 47544 Рег. Ор. 7544
издадена од Поверенствот© за внатрешни работи при Околискиот народен одбор но Гостивар ја огласува« невалидна
— Азби Есат" Алији од село Градец — Гостивар.
IV—355—6594
Изгубената лична карта серија "Дм 44519 Рег. бр. 4519
издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Гостивар ја стасувам невалидна
— Маниќ Лиманов Ну ки ја од село Корито — Гостивар.
'
_ , ' 7
'
'
IV—355-6595
1- Изгубената лична карта серија "Е" рег. бр. 5398, серија
бр, 5523 издадена од Поверениот© »а внатрешни работи
но Кавадарци ја огласува« за невалидна —- калков Ј<теи>.1»
Мока од е. Ресово — Кавадарци.
IV—268—5152
Изабената лична карта рег. бр. 11770 серија "Е" бр.
588 извадена од Отсекот за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја втасувам за невалидна — Гошо Димов Бојаџиевски од е. Ваташа — Кавадарци.
IV—276—5314
Изгубената лична кацига рег. бр. 6426 издадена од Поперу гавото за внатрешни рабо,-и но Скопје ја о»л.";су>?м
*^валидна (егејски •
"кант** - Петтиов
ТРГ.ТЈ. Лордан од Е. К И Д А " - П Р — КЛКУШКО.
5'Ш
»^губената лична карта рег. бр. 11770 серија "Е" сер.
!
бр. 11588 издадена од « . е ^т за внатрешни работи при
ОЧОЈЛ скиот народен 'оди-- о во Кавадарци ја огласува« за
навали ма — Бозаџиев Днгов Гошо од е. Ваташа - Кавадарци.
IV—276—5314
Изгубената лична карта рег. бр. 12908 серија Е" сер.
бр. 139-45 издадена од Новеренството за внатрешни работи
при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува«
за. не'.;-..'идна — Костана Славева Божа од е. Дебриште —
Канада:-^". .
,
IV—279- 5362
ИзЈтбрига личка карта рег. бр. 12093 серија "Г"
издадена од Поигренст^то за внатрешни работи при Окол н и о т 1ДрАуцв одбор'
'Кавадарци ја огласува« за невалидна '— Филопов Глигоров Добро, "од е. Чемерско — Кавадарци.
1',
,-ЛЈ
Изгубената лична карта рег. бр. 14060 серија "Е-' 14760
излачена "од Поверепството за внатрешни работи ири Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« за нева-Лидна — Белов Димов Костадин од е. Боаула
Какадзрр»г.
•
IV—283—5435
- *! згусната а -миа
рег. бр. 8685 серија "Е" 18912
издаден--* од Понеренството за внатрешни работи при Околискиот в р о д е н одбор во Кавадарци ја огласува« за невалидна' —' Димов Блажов Милан од е Палику-ц
Ч »»-здсрци.
I V - 3 0 9 5756
Изгубената лична, карта рег. бр. 12435 серија "Е" сер.
лр. 12941 нада дена од^Поверенството »а внатрешна работи
при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува«
да.. невалидна
, С т а н о н Ристов Киро од К ч - ^ г н ч .
1.
Лоз« Мидев бр., 45.
IV—313—5834
.-Изгубената лична карта рег. бр. 1168 серија "Е" 1151 издадена од-Повереново го за внатрешни рабови при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« за невалидна т Стефанов Ефтимов Герасим од е. Неготино — Ка1
вамарци.
; ;"
IV—322—6006
Изгубената лична карта рег. бр. 7177 серија "Е" 72661
издадена од Поверенството за внатрешни работи при Шкотскиот народен одбор'во Кавадарци ја огласува« за невалидна - Н-ткол'}и Нацев Борис од е. Шешмово — Кавалфшг.
IV—322—6008
Изгубената лична карта рег. бр. 12218 серија "Е" 12131
издадела од Поверене тото за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« за невалидна
Л -нов Петров Данчо од е. Неготино — Кава!
дарци.
IV—324—6046
Изгубената лична карта серија бр. 4125 Рег. бр. 3919
издадена од Повереново го за В&атргшн?! работи при - е »>
ли е ки от народен одбор во Кавадарци ја огласува« невалидна'--- По/рѓи. Димчев Настев од село Паликура - ѓ - дарци.
IV—347—6437
Изгубената лична карте рег. бр. 7360 сер. "В" 8376
•;
дена од -.Отсекот за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Тетово ја огласува« за невалидна — Драгица
М. Несторова од Тетово.
IV—333- 6171
* Изгубената лична-карта рег. бр. 3350 сер. "Д" 3353 издадена од Отсекот за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово Ја огласува« за невалидна — Тодор
А Тодорова™ од Тетово.
.
IV—334—6188
- Изгубената лична карта бр. 10848 издадена од Отсекот
з^В&атС^ешни работи ион Имотниот овбоп на Околискиот

Год. VI
Изгубената 'лична карта бр. 503 издадена од Поверен> I ното за внатрешни работи при Околискиот народен одбор
но Гетово ја огласу нам за невалидна — Есати Казим Аме*?
(Јд, е.. Беаовце — Тетово.
IV—336—6240
Изгубената лична карта бр. 321 сер. !!Д" 10323 издаден®
од Поверенството ѕа внатре шии работи при Извршниот од«
бор на Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува**
ва невалидна — Владо Иљов Ангелов од е. Баравара — Те«
тово.
<д
IV—337—Ш42
Изгубената лична карта бр. 2723 сер. 'А" 12720 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Извршниот
одбор на Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува*!
»а невалидна — ѓорѓи А. Ковачев од е. Лешок — Тетово,
IV—337 - 6243
Изгубената лична карта сер. 10765 рег. е;- •" •
дена од 1 јоверенството за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува« за невалидна
—Адиљи Јусуфа Ресим од е. Бродец — Тетово. ^-337-6248
Изгубената лична карта сер. "А" 3657 рег. бр. 13656 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Тетово 'ја
огласува« за невалидна — Мустафа Шанта Баеадини од е.
Раковец — Тетово
IV—340-6308
Изабената лична кар! а бр. 11445 издадена од Повереново ро за внатрешни работи при Извршниот одбор на"
Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува« за невалидна - - Емини А Раим од е. Селце — Тетово. 1\Т-340-63Ш
Изгубената лична карта бр. 550 сер. "Д" 210547 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околискиот
народен одбор во Тетово ја огласува« за невалидна — 4
Бегани Ракип Мурнман од е. М. Речица — Тетово.
IV—342—6340
Мл уш ната лична карта Рег. бр. 2685 издадена од По*
.стзото за виа! ренти работи при Околискиот народен
одбор во Гетово ја огласува« за невалидна — Емин Изе-р
од село Седларево — Тетово.
IV—356— 6618
Изгубената лизгаа гар га .серија ф к . 21721 Реч
''5
;издадена од ПовсренстВото за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во ј е л о в о ^а огласи ап:.
Кери Јусуф Керими од село Урвич — Тетово. IV—356—6597
\ Ип уб ината ЛИЧНА карта серија " Д " 15772 Рег. ОЈ). 5775
н.чдадепа од Понеренстното за внатрешни работи при Око-.,
ли ек и (гр народен одбор во Тетово ја огласува« невалидна —Осме« Ф. Назиф од село Теново --^Тетово.
IV—357—6638
Изгубената лична карта сер. 83818 рег. бр. 1818 издадена од Овекот за внатрешни работи при Градскиот нагизден одбор во Штип ја огласува« за невалидна — Бојка М..,
Керн нова од Штип лд. Вера Ци ри пири бр. 3.
IV
-I
Изгубената лична карта серија "Е" бр. 88281 рег. ор. •
1189 издадена од Поверенството за внатрешни работи во«
Штипг 'ја огласуваV нег, гли дна • •— Михајло Ташков
ги
од е. Дољани — Штип.
IV*—330—6123
Изгубената лична'карта под рег.'бр. 4241 Серија "Е'*"5
86194 издадела од Повере нет ното за внатрешни работи при градскиот Народ е и одбор во Штип ја огласувам за невалидна
Инк- лп ""М ден Рѓзлекарски од Штип УЛ. Маршал
бр. 19.
'
IV—319—5951''
Изгубената лична карта рег. бр. 625 серија "Е" бр.. 82484
издадена од Поверено но го за внатрешни работ« при Градскиот народен одбор ао ЦИ НИ ја огласува« за невалидна —
Иван Панев Шалев од Штип.
IV—322—600(1
Изгубената лична карта бр. 5190 сер. "Е" 38240 издадена од Отсекот за внатрешни работ« при Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Штип ја огласува«
невалидна,— Борке дантов К ленон од Штип 1\>ји
Изгубената лична карта сер. Ѕ Е" 88553 рег. бр. 1703 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околии
скиот народен одбор во Штип ја огласува« за невалидна —«
Лордан Р. Андон-)!! од е. Караорман — Штип. IV—225—1324
Изгубената личин карта рег. бр. 6157 сер. "Е" 81200 издадена од Побере ?»гтвото за "внатрешни работи ири Град«'
скиот народен одбор во Штит ја огласува« за невалидна
.'агови И Арифова Ра кипе 'от Штип гл. Плачковица бр.
IV—342 '•ич
Изгубената л пти' карти сер...бр, 80061 рег. бр 496л
дадена од 'Повереново!о за внатрешен работ« при Извршниот одбор на Градског [ народен обор во Штип ја
сува« за невалидни - Сллиманов М.' Сајит од Штип.
^ IV—341~ј6333
Иаиубената лична хиррт*
.^846,лер. 80897 надаА*«
на од Поне?Реим вто.чз^ внатвѓшни ^оаботи -иви Гоајикшук

Бр. 4 — СТР- 3

СЛУЖБЕН Ј1!Х-:Ш 4ЈА И Ш — ОГЛАСЕН ДЕЛ

Изгубените дична карта серија .,!"' 94Ѕ2 Рег. бр. 8324
Издадена од Повереново за внатрешни работи во Сеница
ја огласувам невалидна Анефија Амидович сц Нини Пазар
• •
—6272
Изгубената дична карта издадена од Повере новото,
на внатрешни работи при Градски народен одбор на V. реон
во Загреб ја огласуваат за невалидна Антиќ Нада од
Загреб ул. Хаџијева бр. 18
Изгубената лична карта серија „Г" 7424 рег. бр. 8742
издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна—Стојановска Трајкова Спасена од с. Стрезовце —
Куманово
ГУ—314—5855
Изгубената лична карта серија ,,АИ 88650 рег. бр.
Д649 издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при
^Градски народен одбор во Куманово Ја огласува« еа невалидна—Мејдан Јашар Аметов од Куманово ул. Пета безимена бр. 7
ЈУг—5899
Изгубената лична карта серија „Г" 1820 рег. бр. 1825
издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна—Зекири Салијев Фаик од с. Оризаре—Куманово
ЈУ—318—5930
Изгубената лична карта рег. бр. 1544 серија „Г" 1544
издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за
невалидна—Сулејмани Етиш Сулејман од е. Отља—Куманово
1Уг—324—6043
'
Изгубената личка карта рег. бр. 2733 серија „Г" 2904
издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за
невалидна Саљиј Шаќиров Амди од с. Слупчане—Куманово
1У|—324—6044
Изгубената лична карта рег. бр. 13231 серија „Г"
71243 издадена од Поверенството на внатрешни работи при
Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна — Поновска Алексдндрова Стојка од с. Младо Напричане—Куманово
1У—324—6049
Изгубената лична карта ре!*, бр. 2295 издадена
од
О,секот на внатрешни работи при Околиски народен оц< ор во Куманово Ја огласу вам за невалидна — Шакири Рамиза Шакир од с. Виштица—Куманово
1Уг—61—1153
Изгубената лична карта рег. бр. 3323 серија „Г" ЗОП
^ д а д е н а од Поверенството на внатрешни работи при Око— Алијевски Рамиза Нијази од с. Студена Бара — Куманово
1Уг-331—6132
Изгубената лична карта серија „А" 87916 рег. бр. 915
издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна— Костовски Иванов Борис од Куманово ул. Трст бр. 10
1Уг-6279
Изгубената лична карта рег. бр. 9438 серија ,,Г* 9652
додадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Оков с к и народен одбор во Куманово ја огласувам за неваЈтнна — Пасковски В. Благоја од е. Коинце — Куманово.
IV,—341—6322
Изгубената лична карта рег. бр. 4798 серија .,Г" 4955
издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околиски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна — Димковски В. Александар од е. Режановце — Куманово .
1Уг-342—6346
.
Изгубената лична карта рег. бр. 1754 серија ,.Г" 1754
издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околиски народен одбор—Куманово Ја в т а с у в а м за невалидна
I— Ангеловиќ Спасов Миливоје од с. Старо Напричане —
'Куманово,
ГУ—342—6347
Изгубената лична карта рег. бр. 5577 серија „Г" 5566
Издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Оков с к и народен одбор во Куманово ја огласува« за невалидна — Аљији Шабани Етишод с. Матејче—Куманово
1Уг—342—6350
Изгубената Лћчна карта бр. 14171 издадена од Поверенсгвото на внатрешни работи во Бар ја огласувам за невалидна — Бројовиќ Радува« од Куманово при Ж е г р а п б р 9
1
,
IV!—344—6388
Изгубенава лична Ј*арта сер. бр. ..Б" 76409 рег. бр.
1395 издадена рд Поверенството на внатрешни работи
во
Струга & огласува« за невалидна Г Ислам Р. Мехмед од
Стругар
*
IV,—340—6306
Изгубенана лична карта сер. бр. 76128 рег. бр, 257
(ОД&ДОзд-од Поверенството на внатрешни работи во Струга
1в огласува« за невалидна — Демишевски » Ачив од • Стр— Струга
• .ЛЛ'—340—6312

Го:

УГ

Изгубената, лична карта сер. Љ" 84017 рег. бр. 7689
издадена, од Поверенствого на внатрешни работи ; чрн Изв р а т н о г одбор при Околиски народен одбор во Струмице
ја огласу вам за невалидна — Такески С, Денко од е. Присвојени — Струга
1У»—325—6017
Изгубената лична карта Ор. 2718 сер. „ Б " 77738 издадена од Повереново™ на рт-грешни работи при Извршниот одбор на Народниот одб
огласувам за невалидна
• Силимовски С. Пазид од с.
»ио—Струга 1Уг-326—6037
Изгубената лична кар!
3119 сер. ,.Б" 78370 издадена од П о в е р е н о в о ^ на ви г р е ш н и работи прп Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Струмица ја
огласува« за невалидна. — Каруноски С. Јован с. Венчани — Струга
1Уг—326—6051
Изгубената лична карта сер. „Б" 81040 рег. бр. 5467
издадена од Повергнството на внатрешни работи ири Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Струга ја
огласувам за невалидна — Осман А. Азировски од е Октиси* — Струга
IV—341-^-6335
Изгубената лична карта бр. 1186 серија „Г* 31186 издадена од Повергнството на внатрешни работи при Извршниот одбор на околискиот народен одбор во К. Паланка
Ја огласува« за невалидна — Стојан Јованов И ѕ и ^ в ,>] е
Узем — Крива Паланка
Ју.
.
Изгубената личи акарта серија Л В" бр. 64307 бр. 3407
издадена од Отсекот за внатрешни работи при Градскиот
извршен одбор во Титов Велес ја огласувам за невалидна —
Коцевски Николов Илија од Титов Велес, ул. К. Рацин бр. 4.
- „
IV—308 5745
Изгубенат алична карта серија ИВ" бр. 74664 рег. бр.
6610 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околискиот извршен одбор во Титов Велес ја огласува« за невалидна — Венче Ристов Јовановски од е. Д. Чичево — Титов Велес.
IV—316-5893
Изгубената лична карта серија "В" 60889 рег. бр. 889 издадена од Отсекот за внатрешни работи при Градскиот• народен одбор во Т. Велес ја огласувам за невалидна — Стефанова Тодорова Ратка од Т. Велес ,ул. Пиринска бр. 18.
„
.
ГУ—308—5744
Изгубената лична карта серија "В" 66572 Рег. бо 3572
издадена од П о в е р е н о в о т о ап внатрешни работи пси Гралскиот народен одбор во Т. Велес ја огласува« еа невалидна
Г
Миланов Виларов од V тов Велес, ул. Максим
Горки б р 96.
IV—345 6395
Изгубената лична карта серија "В" 78173 Рег. бр. 10119
издадена од П о в е р е н о в о т о за внатрешни работи пои Околискиот народен одбор во Т. Велес ја огласува« в а Г в а л ^ д .
иа — Усеин Мемедов Асановски од село Иванковци — Титов Велес
IV- 347-6447
Изгубената лична карта сер. "В" 66158 Р е . . бр. 6153
издадена од П о в е р е н о в о ^ за внатрешни ргботи поп Гпам
Гди!

НаР
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° 1ИТОВ

ВСЛСС

ЅЅГбГЕГСтеванов Босатов

ол т

^

» Е К Л

нева-

Велес

„ . „ " 3 Ј 7 б е н а ^ » т а карта серија бр. 45996 Рег. бр. 5996
По
*средството., З а внатрешни работи ИРИ ОКОлискиот народен одбор во Гостивар ја о г л а с и м »еа».чк>гна
г
— Азиз Милаимов Зендилн од село Гор. Б а в и м '
оСтИВ р
г
® IV 3- '5 (5585
Изгубената лична карта серија "Д" 40834 Рс; , бр. 834
издадена од Пов е ренс т во Т о за внатрешни Р А Б И Т И црн О К О ЛИСКИОТ народен одбор во Гостивар ја огласу вам невалидна
— Фазлим Јесинов Демири од село Трново — Гостивар
^
IV 355 -6587
м
. Изгубената лична карта серија а Д " 51266 Рег. бр. 11262
издадена од Повер е нството з а внатрешни работи ври Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна
— Идриз Ибраимов Амети од село Градец — Гостивар.
IV—355'6Л68 *
Изгубената лична карта серија В Д" 52696 Рег. бр. 12707
издадена од П о в е р е н о в о ^ за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласува« невалидна
— Ружди Меимов Рецепи од село Чегрдни — Гостивар.
IV—355—6589
Изгубената лична карта серија Л Д " 48905 Рег. бр. 8905
издадена од П о в е р е н о в о ^ за внатрешни работи при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласува« невалидна
— Метула Фетов М о у л о в од село Равен — Г ^ - т г - ч
IV—355—6592
, Изгубената лична карта серија *Д" 43504 Рег. б р 3504
издадена од Повереиството за внатрешни рабати ври Онолискиот народен одбор во Г о о и в а р ја огласува*! невалидна
— Изаир Зекирн Ајдорн од село Балиндол
Г^стНжар.

..
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бр. 4 -

СЈр. 4
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Изгубената личи« карта серија "Е'" 85075 Рег. ор. 297Ѕ
; дадена од Поверенството
внатрешни Работи при ГрадV- чот народен одбор ко Шти« ја стасувам за невалидна
- Огавно Сонев Монев од Штип уд* Карбннска бр 17 —
Ц:-ип.
IV—340—6301
Изгубената лична карта серија *Е" 92679 Рег. бр. 4094
..дадена од Поверенството за внатрешни работи при Окоискиот народен одбор во Штип ја огласување за невалидна
. Ананије Зефиров Паунов од село Ирипечанн — Штип.
Изгубената лична карта серија бр. 83596 Рег. бр. 1645
I дадена од Поверенството за внатрешни работи при ГрадI пот народен одбор во Штип Ја втасувам за невалидна —
I ајко Христов Деиебашев оа. Штип ул. \ т орко Тачев бр. 28,
IV—353—6556
Изгубената лична карта серија *Е" 87349 Рег. бр. 348
•< -.дадена од 11овереистш>то за внатрешни работи при Извршдот одбор на Околискиот народен одбор во Штип ја оглаI 'вам за невалидна —- Добре Киров Симонов од е?ло СУЈ лк — Штип.
IV—353—6559
Изгубената лична карта сер, "В" бр. 15747 рег. бр. 15578
* даденаод Поверенствот© за внатрешни работи при Град*
е.. 10т народен одбор во Битола ја огласува« за невалидна
- Александар Т Цановски од Битола, ул. Апостолски бр. 20.
IV—255—4912
Изгубената лична карта бр 903 издадена од ПоверенС Ј »ото за внатрешни работи при Извршниот одбор на Градежот народен одбор во Битола ја огласувам за невалидна
- Мудерем С Јакуповски ок Битола, ул, Ох рундека бр. 267.
IV—346—6413
Изгубената лична карта серија "В" 34152 Рег. бр. 15562
изд зена од Поверенството »А внатрешни работи ' • Околискиот народен одбор — Битола ја огласува« запалили«
- Стаменка Радеска од село Црновец — БитолаIV—=309—4001
Изгубената личка карта, серија
24309 Рег. бр 2128
Иј адена од Поверенството »а внатрешни работи ири Очо* и ски от народен одбор во Б и т о в Ја огласува« за некалнд«
I, ; —Јован В. Димевски од село Иванковцу — Битола.
IV—283—5438
Изгубечата лична карта серија 'В08 15У17 Рег. бр. 15757
•к--дадена од Поверенството за внатрешни работи при Градежот народен одбор во Битола ја огласувам за невалидна
- Стевка С Ѓорѓиева од битола, уд. С Пинџур бр. 12.
Изгубена? влична карта серија "В" 24309 Рег. бр. 2428
-адена од Поверенсувото за внатрешни работ" прј Око- .-ччот народен одбор во Би гола ја огласува« за невалидна
• Керим О Кери^здсчм од село Кременица — Битола.
IV—286—5504
Изгубената лична карта серија "В" 103% Рег. бр. 10708
Сѓда .еиа од Повереистаото за внатрешни работи при Град*к ; ;о г народен одбор во Би гола ја огласу вам за невалидна
- Атлета Т Петровск^ од Битола, уд. Стив Шумов бр. 21.
IV—349—6487
Изгубената лични кареа рег. бр. 1016 сер. "В" бр. 41016
издадена од Отсекот на внатрешни работи Крушево ја огла^
сукам за невалидна Николовска Настев Никоден од е. Пуста река Крушево
1Уг234—4507
Изгубената лична карга рег. бр. 870 сер. "В" бр. 40870
»»дадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор Крушево Ја огласува« за невалидна Нича Стерјов Коча од Крушево
1УГ227—4380
Изгубената лична карта рег. бр. 1019 сер. *Вв бр.
41019 издадена од Отсекот па внатрешни работи Крушево
ја огласува за невалидна Зиси Јованова Афрудити од Крушево ул. М. Тито бр. 9
1У-245—4720
Изгубената лична карта рег. бр. 341 сер. "В" 40341
младена од Отсекот на внатрешни работи Крушево ја с п а сувам за невалидна Атаиасовски Димитар Михајлов од Крушево
1У-240—4626
Изгубената лична карта рег. бр. 4811 сер. "Д* 88779
издадена од Поверенството на внатрешни работи Кичево ја
втасувам за невалидна Исламовски Арифа Бафтиер од ^
Зајас Кичево
1Уг244-^1697
Изгубената лична варга рег. бр. 6581 сер. "Д" 87095
издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околиски
народен одбор во Кичево ја огласува« за невалидна Ферат
(калинов Џеманловски од е. Ту јин Кичево
IV-244—4696
Изгубената лична карта бр. 182272 издадена од Градскиот народен одбор Загреб ја огласува« за невалидна Ристо Страхилов Ристов од Радовиш
1\''г224—4321
Изгубената лична карта издадена од Околиски народен одбор од Отсекот иа внатрешни работи во Радовиш
ја огласува« за невалидна Мане Ефтимов Стефанов од е.
Дедото Радовиш
IV,-223—4273
Изгубената лнчаа карта рег. бр. 9863 сер. "Д° 92148
одева ела оа Повесел ството т упатеа«« ч« п ^ т « п 0 « Извр-

Год, V«
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шниот одбор на Народниот одбор Кичево ја ©гласу алV »а
невалидна Далиповски Далипов Бурханурин од Кичево.
1Уг2Ѕ4—''881
Изгубената лј.чнд карта сер. 72506 рег. бр. 73660 издашна од Поверене-'-осо на внатрешните работи при Окол,
народен одбор во Ј^дочиш ја огласувам за невалидна Јане
Ангелов Димо« од е, д. Братица Радовишко.
^-244-469$
ВОЛ 1МЧКИ ДОКУМЕНТИ
Изгубената војничка книшка ј а .огласувам нена*
лидна Велко Ристо« Котевски милиционер при Окол»
народна милиција' станица село Извор — Т. Велес

IV—71—1327
Изгубената платна книшка бр. 15643 издаден« од
8.П, 8542 во Валандово ј а огласувам невалидна Ј е в и ќ
Бошко — поручник В.П. 8542 — Взландово Гевгелија
IV—149—2860
Изгубената војничка книшка издадена од V —
Армија 52 дивизија ј а огласувам невалидна
Трајко
Коле Ди м и р и ј е в с к и од село Д о б р о ш а н е — Куманово
IV—149—2873
Изгубената војничка книшка ј а огласува« невалидна Глигор Данилов Димитров од село Соколарци —
Кочани
IV—152—2917
Изгубената
војничка; одекна книшка бр. 24500
серија "О" ја огласува« невалидна Д у ш а н Филипи* нќ
В Л . 8 3 7 4 / 3 — Струмица

IV—162—3106
Изгубената војничка домачинска» книшка бр. 65
и текстилна »саг --д на име Самац Мирко се оглсуват не«
в а литии Јован ^ л м а ц В.П. 6442 — Титов Велес

IV—163-3124
Изгубената војничка книшка под реден бгх 223 37

Рег. бр. 217 издадена во Војни округ ио Битола ја
огласува*« невалидна Котевски Сотир Георгиев од Батола ул- Гоне Делчев бр. 25 IV—108—3223
• Изгубената војничка книшка
издадена од В о ј н и
отсек во Битола ј а огласувам невалидна Данил Илиевски од Битола ул. Цветан Димов бр. 29

IV—174—3336
Изгубената војничка буквица ј а огласува« нева-

лидна Реси Јусифа Адеми од село Бродец — Тетово
IV—181—3476

Изгубената војничка книшка издадена од С —
Косовска бригада 52 Дивизија во Ресен ја огласува*
невалидна Игнат Г. Томовски од село Страцин Куманово
IV—249—47Ѕ7 ,
1
Изгубената војничка'објава бр. 89030 додадена
од ВЛ, 3445 во Скопје ја огласувам невалидна Адемоски Адем — Скопје ВЛ. 3445 — Скопје
IV—553

Изгубената војничка објава серија "ЈГ бр. 57194
издадена од В.П 28564 во Панчево ја оглѕсунам невалидна Лешевиќ Будимир ул. Кочо Рп иии бр. 14 —
Скопје
IV-30- 555
Изгубената војничка објава серија "X" бр. 81762
издадена од ВЛ. 6887 во Штип ја огласу вам невалидна
Богдан Пријић В Л 5887—12—Штип
IV—124—2346
.Изгубената потрошачка карта за храна "А—
ѕа месец ноември издадена од В.Т.П. — во Скопје ј*
огласувам

невалидна

Димче Соколовски

Б.П. 10021

Скопје
IV—338—6265
СОДРЖИНА«
.
оаднЈнгс« регистер «-г г •Имк одгас« — — —-

— *— -

Страна

Скопје, 1-НМ950 год. — Год. VI

СЛУЖБЕН в е с н и к НД ПРМ

вите моменти од историјата на развитокот па и« « о к р е т а
мисла и од дидактика}
2) ло македонски јазик (ло наставниот
во малцинските паралелки): кандидатот Да ги познава лажните моменти од историјата на домашната и странската литература,
како и детската литература; да ги читал и правилно да ги
разбрал најважните творби според пропишаната програма.
Освен тоа, покрај знаеното на важните граматички и правописни правила, кандидатот треба да покаже дека го владее
литературниот јазик и дека со него правилно и лесно се служи.
На секој кандидат треба да се дадат по три прашања!
првото опфаќа исцрпно некој писател, а во врска со него
треба да се даде читање на текст во стих или проза, на к о ј
што ќе се направи книжевна анализа. Второто прашање да
биде од општ карактѕр и да оч&гне пошироко, во вид на
пресек, неко I:::
... ....ал или » ранец, материјал од пак
родното творештво, од теоријата на книжевноста или од историјата ка јала.от.
прашање е од граматика. Тоа
ќе се поврзува со д а д е н и о т текст, а ако овој »е е згоден за
1 рам атичка анализа, то:аш испитувачот ќе даде нов г ' к с т .
• На секој кандидат од малцинските паралелки, по македонски Јазик и по наставниот јазик му се даваат по трн
прашања во смисол на предниот став.
3) по Руски јазик: кандидатот да знае правилно
прочита и да преведе полесен текст од педагошки и лшературен карактер кој што не е обработував на ч&созите; да
знае во текстот да ти објасни граматичките форми и да умее
да одговори на руски на посложени прашања но врска со

текстот;

4) по историја! да ти кобнава главните политички и
културни моменти од националната и општа историја. Покоај
познавањето, на фактите кандидатот треба да покаже разбирање и правилно сфаќање на историските настани. Особено
внимание да се обрне на и сто ри Гата на Народно <»с*обод1 р е д ната борба.
Првото прашање ќе биде од опшга историја (да ги
опфане само главните економски, политички и културни моменти, без навлегуг^м-е во поединости), а другите ."ве од
родната историја, од кои што едното задолжително да биде
од историјата на Народи ©-ослободителната борба.
5) по земјопис: кандидатот да покаже сигурно полмѕ»ање на физичката географија на ФНРЈ, познавање на стопан
ските односи во » г е м со физ ички-географските својства, познавање на топографијата, населението, државното уредување и организацијата на народната власт.
Од трите прашања едното задолжително треба да Онде од стопанската географија, а едно од уставот на ФНРЈ.
6) ко математика: кандидатот треба д а покаже самостојност во решавањето на задачите и сигурност во математичките операции. На испитот треб? да ее утврди дали кандидатот ќе умее да ги примени з н а е в т е по математика во
своја?« идна работа.
Од трите задачи проста ќе биде од прев? ичо ног живот
во врска со материјалот за седнеле гките, втерате од аритметика или алгебре а третата ох геометрија.
Член 27
Усниот :
се н о . . - « со ред по предмети едновремено во двете комисии. Кандидатите од сите паралелка од
завршниот клас за усниот испит ќе се разделат на дие и еднакви групи, така ш т о во секоја група да има Сразмерен број
кандидати од секоја паралелка. Кандидатите ои една група
ја полагаат најпрвин првата група предмети <чл. 10 од Правилникот) а каидитл-^те од втората т у п а —• втората група
предмети.
Во еден д?н се но лг а само еден предмет. Во генот иа
еден ден можат Да се испитаат најмногу 30 кандидати. Остатокот од т о ј број или дел згоден сразмерно со вкупниот
број на кандидатите од Групата, се испитува Другиот ден.
Откако сите кандидати ќе го положат испитот од едната шупа предмети, групите кандидати ќе ги сменат испитните комисии, така што пивата група кандидати продолжува со полагањето ка! втората комисија, а »гората група
Кандидати ка) првата комисија. Комисиите меѓу себе ќе си
Ги изменат сведенијата од дотогашниот тек на испитот. Ме#у првата н втората половина од усниот испит ќе ел лате
еден лен одмор.
I
Член 28
Поименично™ распределување на кандидатите за усниот испит се утврдува не седницата на испитниот одбор
вред самиот почет«« на усните испити и се објавува на кандидатите првиот ден | ? е д почетокот на испитите а треба да
се истакне на училишната табла.а«, соопштенија* Пред почеток иа усниот испит иа првата група претседателот на ж и т ниот одбор го соопштува па сите собрани кандидати резултат о т од писмените испити, го објавува поименично^ распреде
давање на кандидатите по измиените за првиот »е*. го

I

Бр. 4 ~ Стр. П

знаш* сите кандидати со техниката на усниот испит и им е *
нува внимание за нивните права и должности на самиот испи.
(член 27 и 30 од овој Правилник).
Член 2Ѕ
На испитот секој кандидат извлекува по едно лидо- .
На секоја група кандидати се изнесуваат сите неизвлече* I
ливчиња. Ливчињата ш 1 о се извлечени еднаш и на чии што
прашања кандидатите одговарале не доваѓаат понатаму во
обзир.
Ако кандидатот по пет минути откако го извлекол ли;
чето из јави дека не може да одговори на извлечените пре
шање, ќе му се позива.«
илш^с
Д^ј.О .»наче. лавчето извлечено прв пат се враќа меѓу другите неизвлечени ливчиња.
Во записникот ќе се забележи дема кандидатот го замени
ливчето и овој факт ќе се земе во предвид при давањето ) а
оиенка на кандидатот по т о ј предмет.
На првиот кандидат, во почетокот на исп п е г > »е^л
да му се остави ако посака, 10 — 15 минути за размислув а
ње, а другите кандидати размислуваат доилка од, -иа^а м.
ннот претходи ик.
Кандидатот го продолжува усниот испит До крај бс*
оглед на тоа дали во текот на испитот добил негативна оце и
ка од некој предмет.
Член 30
Ако н а и д о а , о т за време »а испитот го наруши редот нин му пречи на правилниот тек иа испитот, испитната комисија може да го отстрани од испитот. Ова решение; се донесува со повеќе гласови.
Кандидатот отстранет по овој начин губи право да
го нотата испитот поватаки во т о ј рок испитот може пов*
горчо Да го полата во наредниот рок.
Во потешки случаи испитниот одбор му предлага на
Министерството гл просвета кандидатот да се одбие иа
една тод ина или сосе** да му се одземе правото ве полетан.« и« учителска дин шмеки испит.
\ Н РЕШЕНИЈА

ПД ИСПИТНИОТ ОДБОР
Член 31
Нелигнат а комисија решава секој деи по завршеното испи*
ч
ху вање нр д и го празне. а оценката што ч л >- V
ложн в з секој какднд^т на. испитниот одбор. Оценката ја пред
ложува испитувачот, е решението го донесува испитната
комисија со »;ов*„?е глас ОУН. Г»ТМ еднаква поделба иа гласовите о д л у к а гласот на претседателот. Секој член од ко«
мисијата Ѕѓоже да внесе во записникот свое одделно мие
ние од п р о м е т и т е од кои што се полага и писмен испит
оценката се изведува ед оценката ве усниот и иа пиеме
имот испит, мо и,' се сведува аритметички, туку според општиот р " * - - о мп') гр оставил кандидатот зп *"*•""•
на
и с в * т т т У т в р д е л о предлог за оцен ата се внесува се
цифри &о табела имот преглед во самиот записи!«.
Откако ќе е*; заврши испитот пред испитните коммк
с;ји, се состанува испитниот одбор кој што ги утврдува дефинитивно оценките иа кандидатите од сите г^ждмети. За
к р е д и т о т на оценката од н а т т н а т а комисија решава испита
ниот одбоо поименично, ако е тоа потребно. При еднаква
поделба на гласовите се смета дека е усвоен предлогот »а
к о ј Што гласал гр' г** дателот на одборот.
Секој члги на испитниот одбор може да м е с е ве
записникот свое одделно мнение. Претседателот на испитниот одбор во својот извештај за испитот, што го подна*
сува до Министерството за просвета (чл. 37 од Превидников), ќе го наведе секој таков случај и ќе даде свое
мнение и предлог. Конечно решение донесува Министер'
ството за просвета, а ка кандидатот до тогаш не ну се соопштува резултатот.
Испитниот одбор ги утврдува и оценките од другите предмети што се учат во учителска школа, * ке е полагаат па учите лскиот дипломски непм-г,
•
во дипломата. Дефинитивна оцеана од тие предмети « Сред1
ната оценка оа си-*-«* кад-: "« »а учите леќата и««-«,- .а во -»и
што се учел логичниот предмет Водејќи сметка за ои , » п
впечаток шт / ;о ос.агил кандидатот на испитот и ва оден*
ката од последниот клас на учителскета школа, во кој ште
се учел логичниот предмет. »опитниот одбор може оценката
да ја покачи или да ја намали.
Во дипломата по поведение се внесува оценката ице
е добиена на крајот не годината на завршниот клас од учител е ката школа. Но ако некој кандидат во времето од денот кога го примил свидетелството за свршен клас па де
денот нога му се дава дипломата се држи неприлично, исПАТРИОТ одбор може да му Ја намали оценката по поведение.
Чтен 32
Кандидатот го положе? учителска©* дипломски испит ако
не »обие од ниеден п р е т а т негативна оценка. Кандидатот
кој што ќе ѕ<Ј?че иеттиеназденка'Од'еден'
предмет

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ
Ц
л'-- ѓ"г ? попразен испит според одредбата од член
В к& о: •)> Правилни**
Р а з д а д и ^ ? кој што добие негативни оценки од два
или повеќе предмети се одбива на една година. Тој не може
пак да се запише во завршниот клас на учителската школа,
но директорот коже според приликите во самата школа да
•му дозволи хоепитување,
Ако кандидатот по неоправдани причини не дојде на
поправен испит во определениот рок, или пак дојде на
испити самоволно го прекине неговото полагање не може
повторно дд се пушти да полага поправен испит« туку мора Да го повтори целиот учителска дипломски испит во
редниот
Член 33
Резултатот од учителскиот дипломски испит го соопштува
претседателот на испитниот одбор пред сите собрани кандидати. а в » присуство на сите членови од испитног одбор, другиот ден по свршувањето на целиот испит. По тој
^случај на кандидатите треба да им се одржи краток говор
(со пригодна содржина.
УЈЦ АДМИНИСТРАЦИЈА НА УЧИТЕЛСКИОТ
ДИПЛОМСКИ ИСПИТ
Член 34
За текот на целиот учителски дипломски испит се
»одат записници во одделна книга која што се чува во училишната архива. Во записникот се внесуваат сите поважни
моменти од испитот. Се водат следните записници:
1) Записник од првата седница во која што се внесува
лоименичниот состав на испитниот одбор и испитните комисии, пописот на сите кандидати пријавени за испит и решението кои од нив се пуштаат на испит, распоредот на
писмените испити, имиња на гтреподавателите кои што ќе
водат надзор ка писмениот испит од поедини предмети,
имињата на определените прегледувани на писмените работи и рокот до кога треба да се изврши прегледот. Тој
записник го води секретарот, а го потпишуваат членовите
на одборот.
2) Записник од писмените испити и тоа: одделно записник од седниците пред почетокот на секој писмен испит
на која што се одбира испитната задача (него го води секрета.**^ и го потпишуваат претседателот и членовите на
испитниот одбор), и одделно записник за секој поединечен
писмен испит во кој што се внесува: текстот на одбранат«!
задача на писмениот испит, точното време на почетокот
одбраната задача за писмениот испит, точното време на почетокот на писмената работа* имињата на преподавателите
*ои што ќе вршат надзор, кој кандидат е опоменат* кој излегувал и колку се задржал, кој ја прекинал работата и брз
одобрение ја напуштил испитната просторија, кој ученик ѕ о
га ја свршил работата* што предал и во колку табани, кој го
Посетувал испитот и какви забелешки направил. Овој зависник го водат и го потпишуваат надзорните п р е д а в а сели
3) Записник од седницата на испитниот опбор по с в илените писмени испити. Во овој записник се внесуваат поважните моменти од седницата и дефинитивно утврдените
оценки за секој кандидат и секој предмет во табеларен
преглед. Се внесуваат и евентуалните забелешки на пратеникот на Министерството за просвета за писмените работи,
имињата на кандидатите кои што се ослободуваат од полаг а њ е на устен испит, како и тие што се отстрануваат од
'понатамошно полагање на испитот. Него го води секретарот
и го потпишуваат сит« членови на испитниот одбор.
4) Записник од седницата пред усниот исин-, во кој
што се внесува распоредот кг« полагањето по предмети и
групи, поименичниот .оаспсред на кандидатите за усниот
испит, почетокот на испитот пред и по пладне и заклучоците
за одбраните прашан а. Оној зависник се ѓочи ка гелнивата
н а испитниот од бс > која што се одржува пред п о а ѓ а њ е т о
на усните успити. Него го води секретарот и го потпишуваат
сите членови па гч^зтн.чот одГор,
5) Залиен:али са т*ќот на уснио! исни-,- с е вг ".?.т одделно за секоја група кан?:'"'»ти кои што
н^д
определена испитна комнен;.. л «о нив
л а т а на кандидати!-« »сои што тој ден и во тат » руна полагаат
испит, почетокот н свршувањето ка»-ч> и см-.ч ! «'»»и одмори
и прекинувања во-работата, праигап-и-га и;- . - т о ј чана идат и
траењето на неговово испитување. Оги?: :?*.пмсни>н< ги водат
.: нксничѕрите, а ги потпишуваат сите членови на испитната
комисија. Во нив исто така треба да со снесат најзиачнтелиите моменти од I екот на испитот (пореметување на текот
на .испи! От од а рана на поедини кандидати, откажувани; на
кандидагн од испит и ел.), одделни ^пенија на членовите на
Комисијата н утврдените предлози да именките а? секој испитан лр сл.адет. Предлозите ул
ге м^во-суиачт но
»И Фг и
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в) Записник од завршната седница на испитниот одбор
во кој што се внесува: табеларниот преглед на дефиннтнвннте оценки од сите предмети, што се добиени на учителскиот дипломски испит, оценките за поведението и сведените
оценки на испитниот одбор од предметите што не се полагале на испитот, а се внесуваат во дипломата. Попа,:- , дефинитивното решение за тоа кои кандидати положи,
телеви дипломски испит и со каков успех, кои се упатени на
поправен испит и од кој предмет, кои се одбивни ца
а
годинава спрема кои се применети одредбите на чл. 17 и .2П
од овој Правилник. Тој записник го води секретарот, а го
потпишуваат членовите на испитниот одбор.
Член 35
Во главниот протокол ка учителскиот дипломски испит
се запишуваат имињата на сите кандидати пријавени за
испит и сведенијата за нив, се внесуват утврдените оценки
од секој предмет и дефинитивниот резултат од испитот з«
секој кандидат.
Член 86
Дипломата за положен у ч и т е л о т дипломски испит са
дава на секој кандидат кој што го положит испитот, најдоцна во рок од пет Дена од положениот испит од какђ испитниот одбор ќе се убеди дека исполнетите дипломи сосема
се слагаат со главниот протокол на учителскио т дипломски
испит, ги потпишуваат: претседателот, неговиот заменик и
сите членови на испитниот одбор.
На учениците упатени на поправен испит или одбиени
на една година ќе им се напише за тоа забелешка пг т ' о т
на свидетелството од завршниот клас. Онаа забелешка ја
потпишува директор*)!
се оверува со училишниот печат«
Образецот за дипломата го пропишува Министерството
ва просвета според напатствија?< ид Министерството за
наука и култура на Владата на ФНРЈ.
Член 37
Најдоцна 14 дена но заврп?ениог испит директорот на
у ч и т е л с к а школа поднесува до Министерството за просвета извештај за текот на испитот со сите
посебни
сведенија. Копие од извештајот директорот доставува
до
поверенството за просвета и култура на надлежниов обрастен народен одбор.
Во истиот рок ќе поднесе извештај и пратеникот на
Министерството за просвета. Во извештајот пратеникот помалку ќе се задржи на статистичките сведенија и во него
ќе ја опфоне вистинската положба, општите впечатоци
а
испитот како и за животот и работата на школата ќе поднесе свои евентуални предлози и ќе ги наведе евентуалните
одделени мненија на членовите од испитниот одбор со сзо)
конкретен предлог.
. Ако не биде определен пратеник од Министерството

за просвета, директорот како претседател на испитниот идвор во својот извештај, освен админцстративно-статистичките свел ени ја, ќе ги изложи и своите забелешки од у штедениот дипломски испит.
Член 38
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за учителски дипломски испит
објавен по "Службен весник на ПРМ" бр. 13/48, како и
Правилникот за дополнување на Правилникот за учителска
дипломски испит објавен во "Службен весник на ПРМ1*
бр, 30/48 год.
Член 39
Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Наподна Република Македонија".
Број 7329 1 декември 1949 година Скопје
Министер за просвета,
Димче Стојанов — Мире е. р.

КАНДИДАТСКА ЛИСТА
На Народниот фронт на Македонија за избор на народ
ни пратеници за Венето на народите на Народната скупштина
на ФНРЈ на Народна Република Македонија.
Изборната комисија на Народна Република Македонија
во состав: Претседател Панта Марина, секретар Перо Д. Коробар, и членови: Душко Г е о г и е в , Димче Галапчев, Жнз ч.
Тодоровски, Камуран Таири, и Садо Хама, согласно чл. 37
став 2 од Законот за избор на народни пратеницине Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното веќе и В е з е н а народи те
објавува да врз основа на чл. 35 од Законот за избор на народни пратеници на Народната скупштина ннрФНР.П м а з ното веќе и Веќе на народите) На Де« 21 февруари 1950 годи
на во 13 саат' г
• ' : 1 л-.
прва по 'гел
ГОЈ
~та
ЛИСТАНА Н а г \ л
ФЈГОЅ.Т " а Македонија за избор на ^ароД-
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Бр. 4 — Стр. 25

љш шик: Чукалевски Алексов
!кзгц
ни доделиш за В. <1*1*0 на народите на И * едната с к у м ^ ^ а •
на ФНРЈ на Народна Република Македонија, кој што ќе ; во Југословенската Армија во Белград.
21. Кандидат: Гиновски Сејкулов Лазар, судија во ВрСе изврши на де;* 26 март «950 год. со следните
ховниот суд на Народна Република Македонија — Скопје.
Заменик: Трајчевски Јанев Трајче, капетан од југо*
КАНДИДАТИ
.{
словенската Армија — Охрид.
и К * дмд ит Влахов Јан акне и Димитар, претседател -ма ј
22. Кандидат: Марковски Кунев Крсте, секретар н «
Преминулог на Народната скупштина на ФНРЈ, Белград.
Централниот Комитет на Народна Младина — Скопје.
Заменик: Георгиевски Данилов Киро, Министер во Бла- ј
Заменик: Петровски Столев Милан, студент — Скопје,
дата на НРМ — Скопје.
Ј
23. Кандидат: Копевски Орданов Етаже, вонреден
2. Кандидат: Ацева Дончева Вера, Претседател Иа Ко професор на Филозофскиот факултет — Скопје.
мисијата за државна контрола на НРМ-—Скопје.
Заменик: Скаловски Алексов Тодор, диреч т ор на ДрЗаменик: Димитровски Петров КИЈРО, секретар на Из- жавната опера на Македонија — Скопје.
вршниот одбор на Околиски народен одбор. Прилеп.
24. Кандидат: Вели Аки Седат, слушач на Вишата пар
3. Кандидат: Веселиевски Тошков Наум, п о л к о в н и к тиска школа при Централниот Комитет на КПЈ — Белград.
од Југословенската армија, ( иштина.
Заменик: Амди Таир Демир; работник — Скопје.
Заменик: Чучевски Ефтимов Симо, претседател на Се25. Кандидат: Павловски Пандов Васил; претседател
лак ска га работна задруга — Ресен.
4. Кандидат: Пешев Манев Никола, претседател на Из- на Селанската работна задруга е. Дихово — Нижо Поле,
Битолска околија.
вршниот одбор на Градскиот народен одбор — Куманово.
Заменик: Грданов Горѓи Димитрије, повереник на
Заменик Цеков Денков Дане, п о л к о в н и к , од ЈугослоОбласниот народен одбор — Битола.
венската армија, Ниш.
_ 20. Кандидат: Мартиновски Костов Никола, ликовни
5. Кандидат: Миловски Николов Киро, ректор на Униуметник — Скопје.
г
верзитетот во Скопје.
Заменик: Поп Антоски Илија Славчо, декан на Агрономски
Замени«: Цветковски Спиров Илија, работник од Би- факултет — Скопје.
тола.
27. Кандидат: ѓрујовски Спасов Ташко, претседател
в. Кандидат Хајрула Седни Кемал, претседател на Из- на Селанската работна задруга Лазарополе — Дебарвршниот одбор на Градскиот народен одбор — Тетово.
ска околија.
Заменик: Костовски Тодоров Иван. секретар на ГрадЗаменик: Д-р. Му?атовски Серафимов Глигур, вонрески Комитет на КЛМ. — Тетово.
ден професор на Медицински факултет — Скопје.
7. Кандидат: Рамадан Асанов Мамуд, работник од
28. Кандидат: Атанасова«* Гавров Душко, секретар
Скопје,
Заменик: Абдула Мамути Адил, |>етседател на Кон- на Обласниот Комитет на КЛМ — Гостивар.
Заменик: Боракоски Петров Павле, претседател на
тролната комисија при Извршниот одбор на Околискиот наСеланската работна задруга во село Брвенце, Тетовска
роден одбор — Гостивар.
8. Кандидат: ЈБеш Мустафа Акиф, претседател на Из- околија.
29. Кандидат: Ангеловски Јованов Благоја, директор
вршниот одбор на Околискиот народен одбор — Дебар.
Заменик: Манчев Тасев Секула, помошник Министер на на фабрика за цигари — Скопје.
Заменик: Фиданова Попова Блага, претседател на
Министерството ва градежи — Скопје.
9. Кандидат: Дика Назив Ирфан, повереник на Овластен Главниот одбор на АФЖ за Македонија, Скопје.
30. Кандидат: Џунов Методи Ристов, секретар на Пренароден одбор Битола.
Заменик: Петковски Ѓорѓиев Боро. секретар иа Околи- вид иумот на Наводното собрание на Неродна Република
Македонија — Скопје.
ски Комитет на КИМ — Струга.
Заменик: МицаЈков Гошев Мито, потполковник
на
10. Кандидат: Муча Тосум Керима, член иа Обласниот
Југословенската Армија — Скопје.
комитет на КИМ, Битола.
Заменик: Рибаровски Николов Горѓи, пом. министер
Бр. 34 од 21 (Февруари 1950 год. Скопје.
во Министерството ка земјоделие.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НРЈИ
И. Кандидат: Ношпал Димков Тоде, Министар во ВлаСекретар
Претседател
дата на НРМ — Скопје.
?
Церо Д. Коробар е. р.
Панта Марина е. р.
Заменик: Димовски Ристов Милан, секретар на Градски Комитет на КЛМ Прилеп и претседател на Извршниот одбор на Градскиот наводен одбор — Прилеп.
1& Кандидат: Ицев Ристенов Александар: секретар на
Врз основа точка VIII од Нанетствието да органите
Околискиот Комитет на КЛМ и претседател на Обласниот
ве водење не служевте зе граѓански состојби издадено од
народен одбор — Штип.
Комитетот за законодавство и изградба на народната власт
Заменик: Себедин Муарем Амит* претседател не Селанската работна задруга од село Џумајлија. Се. Никол- на Владата на ФНРЈ под бр. 1188 од 29 август 1949 год,
ска околија.
(Службен лч?т не ФНР.Гбр. 79 од 17 септември 1940 го13. Кандидат: Мојсов Донов Лазер, Јавен обвинител дине) издавам
на Народна Република Мекедоније—-Скопје.
НАПАТСТВИЕ
Заменик: Илиева Трајкове Божидарка, текстилна работничка — Скопје.
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИТЕ ОД СЛУЖБАТА ЗА Г РАЃАНСКИ
14. Кандидат: Ѓоргов Тодоров Васил, Министер во
СОСТОЈБИ
Владата на Народна Републике Македоније — Скопје.
I.—Во надлежност на службата за граѓански состојби
Заменик: Јовановски Стојанов Киро; зидарски работвлегуваат сите работи од Законот за државните матични
ник — Скопје.
книги, Законот за државјанството на ФНРЈ и Законот за
15. Кандидат** Назив Адемов Фируз, член на Обласлични имиња, како и прописите донесени врз основа н*
ниот Комитет на КПМ — Штип.
ведените закони.
Заменик: Шукри Мехмед Рамо, новинар од Скопје.
П«—Работите од службата за граѓански состојби кои
16. Кандидат: Чаушев Ристов Боро, потпуковник НМ
што спаѓаат во надлежност на градските народни одбори
— Скопје.
се вршат во повереното'-па на внатрешните работи на градЗаменик: Хаџи Босилев Вандов Киро, студент на Инските народни одбори. Во овие поверенства на внатрешните работи се образува посебна организациона единица з*
јЃј«тУтот за друштвени науки — Белград.
17. Кандидат: Љатиф Изет Асим, земјоделец — Ти- вршење на службата за граѓански состојби со потребе«
број службеници.
ков Велес.
Во град Скопје работите од' службата за граѓана«
Заменик: Петковски Димов Бошко, претседател на
состојби се вршат во поверенствата на внатрешните оабот*
звршниот одбор на Околискиот народен одбор — Тина реонските народни одбори.
>в Велес.
На матичарог и другите службеници кои што ги
18 Кандидат: Шопов ѓорг'и Ацо, поет — Скопје.
вршат работите од службата за граѓански состојби во повеЗаменик: Бачваровски Димитров Рељо, лошански ра^емствата на внатрешните работи не градиште односно реботник
Скопје.
,
п » ^ ^
онските народни одбори надлежниот иоверенин на внатреш19. Кандидат: Алили Амди Јашар,, член на Бирото на
ните работи може да им додели не работе и други работи
^блескот Комитет на К П *
Гостивар.
Заменик: Исаиловски Дисков Борис, секретар на Око-.. во колку тоа го дозволува нивната редовна работе*
; Решенија аа службеничките односи на жауипааите и
Немиот;Комитет не КЛМ — Госцшер.
^ м.гли?,•
<20. Кенди дат*. Џамбаз Ангелов *Ларе,Р> Министер до* •џ&уск-т -службеници -Јбец * шие извршат .рабови**'одгслуж^
бата: за п л а н с к и состојби во поверенствата на внатре®-
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Скопје, 1-1Ц-19Ѕ0 год. _

Год, VI

—Општото раководство со служи ата за граѓански
«те работи на градските односно реонските народни одсостојби во Народна Република Македонија спаѓа во над>рн - снесува извршниот одбор на односниот градски или
лежност на Министерството на внатрешните работи на НРМ.
ЈОНО, I народен одбор по предлог од Министерот на внаIX.—Службениците на околиските и градските (реонЈвшнг-е работи па НРМ или во согласив со него, а во
1мкит на систематизацијата прописана од Министерот на ските) народни одбори кои што ги вршеле работите од
службата за граѓански состојби до 17 септември 1949 гоѕатрс л-здте работи ка НРМ.
Ш. —- При месните народни одбори работите од случк- дина преминуваат во поверенствата на внатрешните работи
ата
граѓански состојби ги вршат матичарите, на кои на односните народни одбори, каде што ќе ги вршат работите од службата за граѓански состојби.
то 1 потреба можат да се доделат и други службеници.
X.--Службениците на месните народни одбори кои
Работите од службата за граѓански состојби во мес<т? сродни одбори се водат одделно од другите работи. што до 17 септември 1949 година ја вршеле должноста маЛогичарите и другите службеници кои што ги вршат тичар на месниот народен одбор, должни се во односниот
доот ге од службата за граѓански состојби при месните народен одбор да ги вршат сите работи од службата за
аро; .и одбори се службеници на оние месни народни од- граѓански состојби, кои што се во надлежност на месните
народни одбори. Овие службеници можат да бидат премес>ри ои кои што га водат матичните книги.
.Матичарите и другите службеници од службата за тени на друга должност или ослободени од вршењето на
>аѓа ски состојби при месни ге народни одбери работите должноста матичар само по предлог од повереникот на
I на нежност на службата за граѓански состојби ги вршат внатрешните работи на обласниот народен одбор или во
согласив со него.
л на атствија и под непосреден надзор на повереникот на
аатрешикте работи па околискиот народен одбор. На исXI.—Одредбите ка ова Напатствие еа месните народни
1те а »жат да им се доделат во работа и други работи
одбори се однесуваат и за народните одбори ка головите
амо гл одобрение од повереникот на внатрешни работи на - во составот на околната.
чоли;- ;иот народен одбоц,
XII.—Ова Напатствие влегува ио сила со дек., ѓ на обРешенија за службеничките односи ка матичари^ и јавувањето му во "Службен весник на Народна Реп уб ток«
у т •:• службеници кои што ги вршат работите од Македоније",
/жб-да за граѓански состојби при касните народни одЈУ Вѓк 24КЅ8 23 декември 1949 година Скопје
ри занесува извршниот одбор на околискиот народен одМинистер
р по предлог на повереникот иа внатрешните работи на
на инатреЈиннте работи на НРМ,
часи«от народен одбор.
Цветко Узуновски, е- р.
I V—Работите од службата за граѓански состојби кои
:о епп аат во надлежност на околиските народни одбори,
) г р а д е т е народни одбори што се делат на реони и на
жените народни одбори се цршат во поверенствата на
Ѕтреи пите работ« на овие одбори. За таа цел во погеИра основа точка 2 став I од Општото налагани« Ја
<ства з на внатрешните работи на околиските и овласоснивање и работење на одминистативните школи ("Служте иа ло дни одбори, како и во Повеоенството на чнатрѕшбен лист на ФНРЈ" бр. 79/ 1 9), а во согласност со Комитетот
ге работи на Градскиот народен одбор на град Скопје се
за законодавство и изградба на народната власт на Владата
лазу лаат реферати на с л у г а т а за граѓански состојби.
на НРМ. го донесувам следното
Решенија за службеничките односи на службениците
1 што ги вршат работите од службата за граѓански сојби во поверенствата на внатрешните работи наведени
ЗА ОСНИВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНА ШиОЛД
п р е о д н и о т став донесува извршниот одбор на односВО СКОПЈЕ
>т околиски, градски или овластен в р о д е н одбор по
1.
Со
цел
да
се
подготват
и добијат стручни кадров«
едлог од Министерот на внатрешните работи на НРЧ
за
административни
работи
во
државните
надлештва, устано4 во согласив со него, а во рамките на систематизацијата
ви и претпријатија, се оснива Административна школа по
(»писана од Министерот на внатрешните работи иа НРМ.
Скопје.
V.—Работите на повисок надзорен орган по Законот
Административната школа стои под непосредно ракод р е в н и т е матични книги ги вршат:
водство н надзор на Министерството за просвета.
а) поверенава! а на внатрешните работи на околнсАдминистративната школа е од ннтернатски тип.
ге народни одбори над работата на матича^П{Те на мео2. Поодувањето во Административната школа
грав
ге народни одбори;
две години,
<
б) Поверевството на внатрешните работи на град3. 1-./ административната школа можат да се запишат*
а т народен одбор на ф а д Скопје над работата на мати- по правило, лица што завршиле нижа гимназија со мала ма(рите на реонските народни одбори;
тура или »нејзе Рамна школа со завршен испит.
в) поверенствата на внатрешните работи иа овласПо исклучена во Административната школа можат КД
те народи одобри над работата на месечарите иа градските се примат н лица што работеле во пракса административни
С0С
ао дни одбори издвоени од административниот
- работи најмалку две години, а немаат соответни школи. Овие
з на околната.
лица можат да се примаат само по одобрение на Министерството за просвета, кое што може да пропише овие липа Д«
Наведените надзори . . .
ги вршат и другите ресе должни да полагаат и приемен испит.
п и од службата за граѓански состојби, кон што спаѓаат
а надлежност на повисокиот надзорен орган.
Запишувањето во Административната школа се врши
според планот што го утврдуваат согласно Министерот за прв
Ујѓ—При склучување на брак во името на Народниот
гбор учествува претседателот на народниот одбор или света и Комитетот за законодавство и изградба на аародчатд
Јен кој што го одреди народниот одбор. Само ако е прет- власт на Владата на НРМ.
4. Лицата што ќе ја свршат Административната школа
ргате лот или одредениот член на народниот одбор спречен
добиваат квалификации за звањата за кои што се бара ев
л не е на должност, по исклучеше во градските и реонадминистративната струка непотполна средна или нејзе рамите народни одбори брак може да се склучи пред ловена школа.
чкиот на внатрешните работи.
5. Наставниот план и програм за Административната
УП-—Повереног вата на внатрешните работи на овласшкола го пропишува Министерството за просвета во согласте народни одбори контролираат вршењето на работите
ност со Комитетот за законодавство и изградба на народната
I, службата за граѓански состојби на подрачјето на обвласт на Владата на НРМ, а во рамките на општите начела н«
с ц и се грижат службата за граѓански состојби да се
наставниот план и програм пропишан од Министерството зв
ши и .развива согласно издадените прописи. За таа цел
наука и култура на Владата на ФНРЈ.
веренствата на внатрешните 1 работи на обласните нав. На чело на Административната школа стои Директор
•дли одбори уредуваат конференции и састанци со рефешто го назначува Министерот за просвета во согласност в®
р а т е за граѓански состојби од поверенствата на внаПретседателот на Владата на НРМ.
^шните работи на околиските и градските народни одНаставата Ја вршат постојани и хонорарни прелом*
>и, како и со матичарот* и другите службеници кои што
влтели.
Јотг по службата а« граѓански состојби на подрачјето
7. Административната школа има одделна претсметка И
областа, организираат курсеви а« оспособување на матиприходи и расходи која што влегува во составот на прет«
ци н други службеници ва вршење службата за граѓански
сметката на приходите и расходите на Министерството в*
тојб и, вршат ревизија и контрола, даваат напатствија и
просвета.
- .._• ј
зеленија, како и превземаат се што в потребно ва Р«боНаредбодатед за навршување на и^тсметка е вира*
» с т в и издигање^ цд о д о в * « « ек
граѓански состојби
терет на Административната школа.
вНДНСЦт
в. Поблиски Пронеси ва органиѕвциЈа** « ц Д ц Ш Р
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на Административната школа ќе издаде Министерот на просвета во согласност со Претседателот на Комитетот аа законодг: гтко и изградба на народната власт на Владата на НРМ.
9. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Број 19189 31 декември 1949 год.

Министер за просвета*
Димче Стојанов-Мире е. р.
Согласен
Претседател на Комитетот аа законодавство и изградба на народната
Власт на Владата на НРМ
Никола Минчев, е, р.

ЗГ
Врз основа на член 2 буква з) од Уредбата за
©опивањето и работата на Комитетот за заповедавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија ("Службен весник иа
ПРМ" бр. в/49) и на точка 2 од Општото напатствие
ва оснивање и работење на средните управни школи
("Службен лист на ФНРЈ" бр. 79/49), донесувам
РЕШЕНИЕ

|
!
ј
;
!

'

|

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СРЕДНО УПРАВНО ШКОЛО
ВО СКОПЈЕ

ј

Бр. 4-1

Стр, Г

пишани од Комитетот за ваководавство в изградба
народната власт на Владата на ФНРЈ.
8) На чело на Средното управно школо стои в
ректор кого го назначува Претседателот иг Ко
тетот за законодавство к изградба на народната ВЈ
на Владата на НРМ во согласност со Претседате лот
Владата на ПРМ.
Наставата ја вршат постојани и хонорари к л
подаватели.
Школото има преподавателски совет кого го
чинуваат директорот и преподавателите на исто го,
9) Средното управно школо има посебна п
сметка на приходи и расходи во составот на прета
кпа на приходите и расходите на Комитетот аа з;
но?ав тво и изградба на народната власт на Вла;
на ПРМ.
Директорот ка поилото е иаредбодавач за и
(нување на претсметката.
10) Поблиски прописи за организацијата и р.
тата на Средното управно школо донесува Колит*
за закоиомап. тло и изградба на народната власт
Владата на НРМ.
11) Ова решение влегува во сила од денот
објавувањето му во "Службен весник на Народна 1
публика Македонија44.
Бр. 2 5 8

1) Со цел да се подготват и добијат средни струч ј
21-1-1950 година
ви управни кадрови се оснива Средно управно школо';
Скопје
Во Скопје.
Претседател
Средното управно школо е установа на Комитена
Комитетот
за
законодавство и изгрг
тот за законодавство и изградба на народната власт
на
народната
власт
на Владата на Наре
ва Владата на НРМ и стои под негово непосредно раРепублика
Македонија
ководство и надзор.
Н. Манчев, с,р.
Средното управно школо е од интернатот тин. ј
2) Средното управно школо има за задача на ј
учениците да им даде стручни теоретски и практични
ананија и општо образование.
Врз основа НА тон, 3 од Општото напатствие за СЈ
3) Школовањем во Средното управно школо ни т е стручни школи од 9 сеитемвои 1949 година, IV
7866 (Службен лист на ФНРЈ бр. 78 од 14-1Х-1949 год.)
Трае четири години.
Министерот за наука и култура на ФНРЈ, претседателот
4) Запишувањето во Срерото управно школо се Комитетот за фискултура на Владата на Народна Републ!
Врши по планот што го утврдуваат согласно Министе- Македонија, донесува
рот на просвета и Комитетот за законодавство и изРЕШЕНИЕ
градба на народната власт на Владата иа НРМ.
ЗА ОСНИВАЊЕ НА СРЕДНО ФИСКУЛТУРНО ШКОЛО
5) Во Средното управно школо можат, по правиВО ГРАД СКОПЈЕ
ло, да се запишат лица што завршиле нижа гимназија ј
1. Со цел да се подготват и добијат средни стручни '
Со поламатурскн испит или на неа равно школо со за- ј дрови за фискултура се оснива Средно фискултури© шк
во град Скопје, како установа на Комитетот за фискулт:
вршен испит.
на Народна Република Македонија.
Во Средното управно школо можат да се примат на -Владата
2. Средното (^некултурно школо има степен на сред
и лица што работеле во пракса на управни и органи- стручно школо.
3. Следното фискултури© школо е под раководство
зациони работи најмалку три години, а немаат соодветни школи. Овие лица можат да се примат само по надзор на Комитетот за фискултура на Владата на Нарол
Република Македонија.
одобрение од Комитетот за законодавство и изградба
Општ надзор и раководство над Средното фискултур
ва народната власт на Владата на НРМ кој што може школо ќе врши /Министерот за просвета.
4. Школувањето во школото трае 4.години. На коајот
да пропише да се должни овие лина да полагаат и
четвртата година се полага завршен — дипломски испит.
приемен испит.
5. Во школото ќе се примаат лица кои што заврши
6) Лицата што ќе го завршат Средното управно нижа гимназија со мала матура, или на неа рамна школа
школо стекнуваат квалификации за звањата за кои што завршен испит, а кои што не се постари од 18 години.
По псклучекие во школото можат Да бидат примени
во административната струка се бара полно средно
| оние лина, што ги завршиле оние нижи стручни школи а;
али на него равно школо; како и право да се запиша- ! ќе ги обреди посебно Министерството за наука и култ}
Вт и студираат на правен факултет, според одредбите | на ФНРЈ, како и лица постари од 18 години. Одобрение
ма Уредбата за вонредното студирање, со претходно 1 прием на лица постари од 18 години дава Комитетот за 3
(•'култура на Владата на Народна Република Македонија.
Полагање на приемен испит.
в. Средното фискултурио школо има посебна прете ме
. , 7) Наставниот, план и програм за Средното уп- ка на приходите и расходите во составот на претсметка
равно школо го донесува Комитетот за законодавство на приходите и расходите на Комитетот за фискултура )
на Народна Република Македонија. .
и, изградба на народната власт на Владата ва ПРМ во , Владата
Наредбодател за извршување на претсметката на пр
согласност со Министерот на просветете, а во рамките ходите и расходите е директорот на школото.
7. Лицата што ќе го завршат школото добиваат квал
иш, општите начела нв ваствввиот план » програм про-
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финални за звани јата за кои што се бара во ссс
тнауа
струка подна средна стручна школа, како и право ; с е запишат и студираат на Државниот институт за фискултура
во Белград, спрема одредбите на Уредбата за вонредно
студирање.
8. Наставниот план и програм на Средното фис културно школо ќе ги донесе Комитетот за фискултура на Владата ка Народна Република Македонија во согласност со Министерството за просвета а во рамките на општите начела
на наставните планови и програми пропишани од Министерството за наука и култура на Федеративна Народна Република Југославија.
9. Поблиски одредби за организацијата и работењето
на ш к о л о м , како и за условите за примање на кан ди цати,
врз основа на ова Решение ќе донесе претседателот на Комитетот за фискултура на Народна Република Македонија.
10. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
ир. 153 од 1 о-1-Ј 950 година.
Претседател
на Комитетот за фискултура
на Владата на ПРМ,
Борко Темеловски, е. р.
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Со дед за изградња на стручни
работнички
кадрови во земјоделието, а во врска со чл. 3 и 4
од Уредбата за изградба на стручни работнички
кадрови и за управите за работнички кадрови
(„Службен лис! на ФНРЈ бр. 79/48) и во согласност со Министерот на трудот на ИР Македонија

е к о ш е , М Ц - 1 О - 0 год. — Гс д. VI

тото к'е донесе Министерот ка земјоделч: ? з о
согласност со Министерот на трудот.
10) Ова решение влегува во сила веднаш.
Бр. 1876 8 — II — 1950 година.
Скопје
Министер за земјоделие на
НР Македонија
Б. Кузмановски с.р
Согласен Министер на трудот на НРМ
Џафер Кодра с.р.
1

Врз основа на чл. 22,44.-лд и 58 од Законот за
уредување на народните судови, а во врска со
чл. 1 од Уредбата за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околиските
судови на територијата на Народна Република
Македонија („Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 19 од 16 септември 1949
год.), Министерот на правосудните не Народна
Република Македонија го донесува следното
р г I?: г м и Е
ЗА БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ ВО
НАРОДНИТЕ СУДОВИ.

дочесукам

Бројот на судиите и судиите-поротннци во
поедините
садови се одредуваат како и п о следува:
ЗА ОТВАРАЊЕ ИА НИ-1'Е ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИж А. ВО ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ
ЛИШТЕ ВО ГР. ДЕБАР
претседател, 1 потпретседател и 5 судии.
Б. ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ:
1} Се оснива Нм/-:е земјоделско училиште за
1)
Во
Битола: претседател, 4 судии и
сточарство и лозарство со седиште во град Дебар.
судии-поротници;
2 ) Нижето з е м ј о д е л с к о у ч и л и ш т е га сточар2) Во Скопје: претседател. 5 судии и 'ѕ')0
и т е и лозарство е у с т а н о в а ич Министерство на
:д.}\доделивте и с т о и п о д ' непосредно раководство судии-поротници;
3) Во Штип: претседател. 4 судни и 150 судии*
па Министерот на земјоделието.
поротници;
Н а д з о р над у ч и л и ш т е т о в р ш и Министерството
В. ВО ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ:
на з е м ј о д е л и е т о и М и н и с т е р с т в о т о н а т р у д о т .
а) На подрачјето на окружниот суд во Битола:
3) Училиштето има за задача да подготвува
1) Во Битола: претседател, 4 судии и 250
квалификовани стручни работници за работата
судии-порогници;
во сточзреката и лозарската струка.
Свршените ученици на училиштето стекнуват
2) Во Дебар: претседател, 1 судија и 60 судииквалификации на квалификовани работници од поротници;
сточарската и лозарските струка.
3) Во Кичево: претседател, 1 судија и 100
4) Учењето во училиштето трае две години и судии-поротници;
на крајот се полага завршен испит.
4) Во Охрид: претседател. 1 судија и ' |:; 0
5) Во училиштето к'е се примат лица кои што судии-порогници;
свршиле најмалку основно училиште, а не се по5) Во Прилеп: претседател, 2 судии и 200
млади од 14 ни постари од 30 години.
судии-порогници;
6) На чело на училиштето стои директорот.
б) Во Ресен: претседател и 60 судии-порот«
7) Училиштето има посебна претсметка на ници;
приходи и расходи која што влегува во состав на
7) Во Струга: претседател и 80 судии-поротпретсметката на приходите и расходите на Ми- ници;
нистерството за земјоделие.
б ) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД
8) Наставниот план и програм го пропишува
ВО СКОПЈЕ:
Министерот за земјоделие во согласност со Ми1) Во Гостивар: претседател, 1 судија и 100
нистерот на трудот на И.Р.
Македонија, а за • суд и и-попотници;
делот од наставниот план и програм, »что се од2) Во Крива—Паланка: претседател, 1 судија
несува на општото образование, во согласност со и 70 судии-поротници;
Министерот на просветете. 4
3) Во Куманово: претседател, 2 судии и
9) Поблиски прописи за организацијата и
судии-поротници;
работењето па училиштето за почетокот и завр4) Во Скопје: претседател, 6 судии и ЗОО
шетокот на.учењето и условите за прием во ис- судии-пг.;!е ш и ш .
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5)1 В о Тетово! претседател, 2 судии и 160
судин-поротници;
6) Во Титов—Велес: претседател, 1 судија и
Ј20 судии-пороткици;
в) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД
ВО ШТИП:
1) Во Берово: претседател, 1 судија и 80 судин-поротници;
2) Во Гевгелија: претседател и 80 судиипоротници;
3) Во Кавадарци: претседател, 1 судија и 100
судии-поротници;
4) Во Кочани: претседател и 80 судии-поротници;
5) Во Кратово: претседател, I судија и 60
суди и - п оротни ци;
6) Во Радовиш: претседател и 60 судиипоротиици;
7) Во Свети—Николе: претседател и 70 судиицоротницн;
8) Во Струмица: претседател, 2 судии и 120
судии-поротници;
9) Во Царево—Село: претседател и 60 судиипоротници;
10) Во Штип: претседател и 80 судии-поротвици;
II.

За следните судови, на кои подрачјето не се
поклопува со подрачјето на односните народни
одбори, од вкупниот број судии и судии-поротиици одредени по точ. 1 од ова решение поедините
народни одбори избираат:
1) ЗА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ
а) Градскиот народен одбор на град Скопје:
Претседател, 2 судии и 80 судии-поротници;
б) Обласниот народен одбор на Скопска област: 3 судии и 120 судии-поротници;
2) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО БИТОЛА
а) Градскиот народен одбор на град Битола:
претседател, 1 судиЈа и 100 судии-поротници;
б) Околискиот народен одбор на Битолска
Околија: 2 судии и ПО судии-поротници;
в) Околискиот народен одбор на Демир Хисарска околија: 1 судија и 40 судии-поротници;
3) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО КИЧЕВО:
а) Околискиот народен одбор на Кичевска
околија: претседател и 70 судии-поротници;
б) Околискиот народен одбор на Бродска
околија: 1 судија и 30 судии-поротници;
4) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ОХРИД:
а) Градскиот народен одбор на град Охрид:
Претседател и 40 судии-поротници;
б) Околискиот народен одбор на Охридска
околија 1 судија и 60 судии- поротници;
5) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ПРИЛЕП:
а) Градскиот народен одбор на град Прилеп:
Претседател и 90 судии-поротници;
6) Околискиот народен одбор на Прилепска
Околија: 1 судија и 90 судии-поротници;
в) Околискиот народен одбор на Крушевска
Околија: 1 судија и 20 судии-поротници;
I ) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО КУМАНОВО:
а) Градскиот народен одбор на град Куманово: претседател. V судија и 100 судии-поротници;
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6) Околискиот народен одбор на Кумановец
околија: 1 судија и 100 судиипоротници;
7) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО СКОПЈЕ!
а) Народниот одбор на ! реон на град Скопје
претседател и 50 судии-поротници;
б) Народниот одбор на II реон на град Скопје
1 судија и 40 судии-поротници;
в) Народниот одбор на III реон на град Скопј#
1 судија и 30 судии-поротници;
г) Народниот одбор на I V реон на град Ст
ије: 1 судија и 30 судии-поротници;
д) Околискиот народен одбор на Скопен*
околија: 2 судии и 110 судии-поротници;
г') Околискиот народен одбор на Горче Пе
тровска околија: 1 судија и 40 судии-поротницк
8) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ТЕТОВО:
а) Градскиот народен одбор на град Тетово
претседател, 1 судија и 60 судии-норотници;
б) Околне! нот народен одбор на Тетовец
околија: 1 судија и 100 судии-поротници;
9) ЗА ОКОЛИС?<ИОТ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС:
а) Градскиот народен одбор на град Тито;
Велес: претседател и 60 судии-поротници;
б) Околискиот народен одбор на Титоввел*
шка околија: 1 судија и 60 судии-поротници;
10) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА:
а) Градскиот народен одбор на град Струми*
ца: претседател, 1 судија и 60 судии-поротници;
б) Околискиот народен одбор на Струмица
околија: 1 судија и 60 судии-поротииии;
11) ЗА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ШТИП:
а) Градскиот народен одбор на град Штип
претседател и 40 судии поротници;
б) Околискиот народен одбор на Штипен:
околија: 40 судиипоротницн;

III.
Од денот на влегувањето во сила на она решение престанува да важи решението за одредување бројот на судиите и судиите-поротници во
народните судови на Народна Република Македонија и одредување бројот на судиите-поротници,
кои што к'е ги избираат поедините народни одбори, на кои што територијалната надлежност не
се поклопува со територијалната надлежност на
околиските народни судови („Службен весник на
Народна Република Македонија" бр. 35 од 17
декември 1947 година).

IV.
Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во
Службен весник иа НР Македонија".
Орг. бр. 230, 26 •— I — 1950 год.
Скопје
Министер на правосудието на НРМ
Благој Левков, с.р.

40
Врз основа на член 13 став 2 од Уредбата за
платите на работниците ве експлоатација на »в*
тобускиот, тролејбускиот и трамвајски?* сообрак а ј („Службен лист иа ФНРЈ" б р
а л§ Св-

Ђ[>. 4 — Стр' 3»

с л * ж о д | в е с н и к НА

гласне со Министерот на трудот на НР македонија
донесувам следното:
РЕШЕНИЕ
за одредување специјален додаток на работниците
во експлоатација на автомобилскиот сообракај,
што се иавог'аат во служба кај раководителите
на републиканците органи на државната власт и
управа, како и кај раководителите на општествените односно народните организации, на кои што
им е даден на лична односно службена употреба
патнички автомобил.
Иа работниците во експлоатација на автомобилскиот сообракај, што се навог'аат во служба:
1) кај Претседателот на Владата на НР Македонка, Претседателот на Народното собрание на
НР Македонија^ Претседателот на Президиумот на
Народното собрание на ПРМ и нивните потпретседатели им се исплатува специјален додаток во
износ од 600—800 динара месечно,
2) кај членовите на Владата на НР Македонија. членовите на Президиумот на Народното
собрание на ИГМ и на ним равни раководители
им се исплатува специјален додаток во износ од
600—ООО динара месечно и
3) кај раководителите на земските општествени организации односно народните организации им се исплатува специјален додаток во износ од ЗОО—500 динара месечно.
Ова решение стапува на снага веднаш, а плапо него- к'е се изврши од 1.ХИ. 1949 год.
Гр 12730 од 30 ХП. 1949 год.
Министер
За локален саобраћај на НРМ
Тоде Поитал с р.
Согласен:
Министер на трудот иа НРМ
Џафер Кодра с.р,
«1
врз основа на т, 4 сг- 2 од Решението за
дополнително снабдување на новородените деца,
трудниците и родилките („Службен лист на ФНРЈ14
бр. 7/50, во согласност со Министерот на народното здравје, го донесувам следното

РШЈ1НИЕ
ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА РЕНУБЛИКАНСКОТО ДОПОЛНИТЕЛНО СНАБДУВАЊЕ
НА МАЈКИТЕ ДОИЛКИ СО ПРЕХРАНБЕНИ
ПРЕДМЕТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. На мајките доилкм, покрај количините на
прехранбените предмети по потрошачките карти
од сојузното обезбедено снабдување, к'е им се
издават долу наведените количини на прехранбени
предмети од републиканското дополнително снабдување и това:
1) млеко по 1 литар дневно
2) јајца по 30 парчиња месечно
8) месо по 4,500 кгр. месечно
4) мармалад по 1 кгр. месечно
*) сирење по 1,200 кгр. месечно
Е Од напред наведената количина месо к е се

Скопје, 1-К1-Ш0 год. — Год.

одбие количината кој^ што мајката доилка ја добива месечно по потрошачката карта од сојузното обезбедено снабдување.
3. Доколку некои од наведените предмети не
би могле да и се издадат иа мајката доилка, к'е
и се мздават други предмети во замена. Замената
може да се врши само мег'у горе наведените предмети, а према напатствието на ова Министерство.
4. На мајките доилки напред наведените ко*
личини прехранбени предмети к'е им се издават
само за првите шест месеци по пораѓањево:
5. Право на ова дополнително снабдуваше
имаат само мајките доилки, кои што инаку се
ј земени на обезбедено снабдување.
5. Мајката доилка, која што живее во -чо ла! кинство што има земја, може да ги добива сите
поедини од напред наведените предмети само ао
случај, ако до&«.инс«вото неможе на мајката адилка да и обесне дм прехрана, која што к'е и ок--;можи пејак; ув:т»е нм млечности и исхранат.: на
детето, било со директно производство во домакинството, било со набавка т споменатите нр^д%ети од продажба ма предмети произведени ко
домаќинство го (замена).
Одлука за това, која од мајките дон « л
која што живее во домаќинство што има
а,
— к'е добива било сите, било некои од наведен! те
предмети, донесува надлежниот околиски ( г р а д ски) народен одбор на предлог на месниот иа^оден одбор.
7. Околиските односно градските народни одбори к'е определат продавници во кои мајк: ле
доилки к'е се снабдуваа со наведените предмети.
8. Ова Решение влегува во сила ма 1 март
1950 година.
Број 2547 14 — И — ШО година
Скопје
Министер
за трговија и снабдување
Хр. Бајалски, с р .
Согласен Министер за народно здравје
В. Попадић с р
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Врз основа на чл. 53 и ст. 2 од Законот за ловот
"Службен весник на НРМ" бр. 10(49) го донесувам
следното
РЕШЕНИ?

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ©ШТЕТНИОТ ЦЕНОВНИК ЗА УБИЕНА, РАНЕТА ИЛИ
ФАТЕНА ДИВИНА
1) Во решението за ©штетниот ценовник за убиена, ракета или фатена дивина ("Службен весник на
НРММ бр. 27(49), во ставот I, во точката 13 се дополнува и гласи:
"13) Рис, мечон или мечка — — — 30,000 дин".
2) Ова решение влегува во сила од денот на об«
Јавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија0.
Бр. 2260
28 јануари 1950 година
Скопје
Министер на шумарството
В. Ѓоргов с.р.

--ЈСтр. З!

СЛУЖБЕН ВЕСНИНИ А ПРМ

I 1Н 1880 год. -

Г И . VI
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Министерството на внатрешни работи на Народи«
Република Македонија, надлежно по чл. 13, буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови;
решавајќи по предметот одобрување о с н и в а њ е ^ и работата на "Удружението на ветеринарните лекари и ветер«*
нарните помошници во НР Македонија" со седиште во г р
Скопје донесе следното.

Поверениот© ѕа внатрешни работа на Извршниот од«
бор на Народниот одбор на град Охрид, надлежен по член I
став 1 буква а од Закснот за измените и дополненијата на
Законот ва удружечиј«. т а, соборите и другите јавни скупове
решавајќи по предметот одобрување о б и в а њ е т о и работата на Синдикалното спортско друштво "Охрид" во град
Охрид а по исполнение на условите предвидени во чл. 14*
15 и 16 од Законот ва удруженијата, соборите и другите
Јавни скупови го донесува следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА "УДРУЖЕНИЕТО НА
ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ И ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПОМОШНИЦИ ВО НРМ" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ
Одобрува обивањето и работата на "Удружението на
терииарните лекари и ветеринарните помошници во НР
; -акедоЈшја" со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија",
Такса по Тао. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наил атев а.
Решено во Министерството иа внатрешните работи
на НР Македонија — Скопје на ден 4 октомври 1949 година
БОД ЈУ, бр. 19881/49.
II — 2 — 2 9

РЕШЕНИЕ
•а одобрување работата к постоењето иа Синдикалното
спортско друштво "Охрид" со седиште во град Охрид
Се одобрува работата и постоењето на Синдикалното
спортско друштво 'Охрид" со седиште во град Охрид и со
право на дејност на подрачјето на град Охрид.
Решено во Повереиството за внатрешни работи на Градскиот извртен народен одбор на град Охрид Бр. 5246/49
год.
И 32—604

Министерството за просвета на НРМ; по извршеното сравнување су ЈХ*црниот текст, установи дека
до Правилникот ал приватните, класните, поправителвите и дополнителните испити во гимназиите и во вишите одделенија на ссдмолетките ("Службен весник
иа НРМ" бр. 16)49 се оправените долу споменатите
Министерството на внатрешните работи ма Народна
печатни грешки, та ја дава следната
Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 13 буква
ИСПРАВКА
г) од Законот »а у .здруженијата, соборите и другите јавни
скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивање^
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ, КЛАСНИТЕ,
и работата на "Друштвото на библиотекарите во Народна
ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИСПИТИ
Република Македонија" со седиште во гр. Скопје, донесе
ВО ГИМНАЗИИТЕ И ВО ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА
следното:
СЕДМОЛЕТКИТЕ
1. Во чл. 14 став последен отпечатено е: 'ПриРЕШЕНИЕ
ватните ученици се оценуваа? по поведение", а треба
8А ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА "ДРУШТВОТО НА БИ- да стои "Приватните ученици не се оценуваат по
БЛИОТЕКАРИТЕ НА НРМ" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ
поведение",
2. Ве член 18 став IV последен ред стои "испит
Одобрува оснивање^ и работата иа "Друштвото на
библиотекарите на Народна Република Македонији" со сево една учебна година", а треба да стои "испит во теуште во гр. Скопје, а со право на дејност иа територијата
кот на учебната година".
ла Народна Република Македонија.
3. Во член 18 на крајот во последниот ред испуРешено во Министерството иа внатрешните работи
штена е и треба да се додаде после зборот "училит Народна Република Македонија — Скопје и« деи 17 дештето" следната реченица: "а клаузулата ја потпикември 1Р49 година под IV, бр, 24091/49,
И—2—-25
шува директорот односно раководителот на училиштето".
4. Во чл. 19 ред втори е отпечатено "приватните
испити содржани во чл. 6,7,8,10,11,12 и 13", а треба
Поверниов ото ва внатрешни работи »а Градски народен одбор Скопје, како надлежно за решавање по п р е в да стои "приватните испити содржани во чл. 7,8,9,11,
рата на Културно уметничкото друштво "Цретан Димов",
12,13 и 14"
»а основаше чл. 1 буква б од Законот за измени и допол5. Во член 19 ред греш е отпечатено чл. 9, «
нувања на Законот за удруженцјата, соборите и другите јавтреба
да стои "чл. 10".
ани скупови, констатирајќи дека се условите предвидени во
Член 14, 15, и 16 од Законот главно за удруженијзта, совоБр. 2098
рите и другите јавни скупови исполнети, го донесува
28-11-1950 год
следното:
Скопје
Од
Министерството
за просвета на НРМ Бр. 2098
РЕШЕНИЕ
Претседателството на Преѕндиумот "на Народното
ВА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА КУЛТУРНО УМЕТНИЧсобрание на НРМ по извршеното сравнување со изКОТО ДРУШТВО "ЦВЕТАН ДИМОВ" СО СЕДИШТЕ ВО
ворниот текст, установило дека во текстот на Законот
ГРАД СКОПЈЕ
за шумите објавен во "Службен весник на НРМ" бр.
23 од 9-Х1-1949 година не се сложува со изворникот
Се одобрува работата и постоењето на КуатУрнотои дава следна
јгм етничко друштво "Цветан Димов" со седиште во град
Скопје и со право на дејност ка подрачјето на град Скопје.
ИСПРАВКА
Оригиналот од решението да се достави на Иванка
НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
»Ушева Трајкова, настанета-на ул. 43 бр. 81 во Скопје како
Во член 14 втори ред место зборот "пасишта"
прв потписник од пријавата. Истото решение да биде
треба да се стави "патишта".
Еднократно објавено во "Службен весник на НР МакедоВо член 39 трети ред место "на крајноста" треба
нија" за сметка на самото друштво.
Преписот од решението ќе се достави и на Министерда се стави "на трајност".
ството на внатрешни работи на НР Македонија ва сведение
Во член 50 став 1 ред први место зборовите и со
Такса по тарифни број од 1—7 од Законот за, такси е
парична казна" да се стави "или со парична казна".
( наплатена и поништена од оригиналот од решението.
Од Претседателството на Президиумот ИггНародРешено^ во Поверенсгвото на внатрешни работи на
иото собрание на НРМ бр.. 324 од 24 февруари 1950
Градскиот народен
, одбор—Скопје под. бр. 7-13912/49 год.
г
'
Ц - 1 -20 година.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК ИА ПРМ

Бр. 4 — Стр. 92

Скопје, 1 1П 1950 год. — Го*. VI
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Одлука на потврдување уредбите на Владата на
Народна Република Македонија донесени од 26 ОКтобри 1949 п т. до 30 јануари 1950 година
—
21 Указ за изменување на Указот за оснивање
нистерство на наука и култура на Народна Рс;лика Македонија
......
22 Указ за промена на називот на Министерството за
локален сообраќај —
— —
23 Указ за оснивање министерства на Владата на Народна Република Македонија
24 Указ за разрешување од должност Претседателот
на Планската комисија на Народна Република Македонија
25 Указ ва поставување министри на Владата на Народна Република Македонија
26 Указ за изменување и дополнување на Законот за
административно територијалната поделба на Народна Република Македонија
27 Указ за изменување и дополнување на Законот за
поделба на територијата на Народна Република Македонија на област«
28 Уредба за димничарската служба — - —
—
б9 Уредба за организација и надлежноста на Комисијата на Државната контрола па Народна Република
Македонија
—
80 Уредба за организација и надлежноста на Бирото
за поплаки и предлози на Комисијата на државната
контрола на Народна Република Македонија
—
81 Правилник за одредувањето на земјиштата во коп
што не смее да се пушта добиток на паша — — —
82 Правилник за учителот дипломски испит —
83 Кандидатска листа на Народниот фронт на Македонија за избори на пратеници за Веќето на народите
на Народната скупштина н а ФНРЈ на Народна Република Македонија
—
—
34 Напатствие за вршење работите од службата за граѓански состојби
——
—
35 Решение за оснивање Административно школо во
Скопје
— —
87 Решение за оснивање Средно фискултури© школо во
град Скопје
,
Решение за отварање на Ниже земјоделско училиште во град Дебар
39 Решение за бројот судиите поротници во народните
судови
— —
40 Решение за одредување специјален додаток на работниците во експлоатација .на автомобилскиот сообраќај што се нагаѓаат во служба кај раководите. лиде па републикански-^ органи ца државната власт
и управа, како и кај раководителите на општествените односно народни^ организации, на кои што
им е даден на лична односно службена употреба патнички автомобил
41 Решение за видовите и количините на републиканското дополнително снабдување на мајките доилки
со прехранбени предмети на подрачјето на Народна
Република Македонија
—
—
42 Решение за дополнување на Решението за о п и т ниот ценовник за убиена ранета или Фатена дивина
43 Решение за оснивање и работата на "Удружение-го
на ветеринарните лекари и ветеринарните помошници на Народна Република Македонија" со седиште
во град Скопје — — — — •— — —
— 44 Решение за оснивање и работата на "Друштвото на
библиотекарите на Народна Република Македонија"
со седиште во град Скопје — — — — — — — —
45 Решение за оснивање и работата на Културно уметничкото друштво "Цветан Димов" со седиште во
град Скопје
—
46 Решение за одобруваше работата и постоењето на
Синдикалното спортско друштво "Охрид" со
седиште во град Охрид —
— —
Исправка на Законот за шумите
— —
Исправка на Правилникот за приватните, класните
поправителните и дополнителните испити во гимназиите и во вишите одделенија па седмолетките
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Наде*; "Службе* весник на Народна Република Македонија"
п---уо < 'давачко претпријатие — Скопје, ум. Маршал
Тито" бр. 10 Пошт. фак 51 — -Тел. 1986 — Одговорен уреа ник Петар Јаневски уа. 338 брк. 6

