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87. 

На основа член 11 од Уводниот закон за Оп-
штиот закон за школството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 28/58), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И 
УСЛОВИТЕ НА КОНКУРСОТ ЗА УПИС НА 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА И 
СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. До донесувањето на законот за гимназиите и 
општиот закон за стручните учи,лишта (во натамош-
ниот текст: училишта) уписот на почетниот клас во 
нив ќе се врши на основа конкурс според одредбите 
на оваа Одлука. 

2. Одредбите на оваа Одлука сходно ќе се при-
менуваат и на уписот на учениците во учителските 
и на нив соодветни школи. 

За уписот на учениците во училиштата за уче-
ници во стопанството, уметничките и вишите стру-
чни училишта важат посебни прописи. 

3. Конкурсот овозможува да се изберат канди-
датите кои имаат најповеќе услови за соодветниот 
вид училиште, во рамките на бројот на учениците 
што училиштето по одлуката на надлеж,ниот орган 
може да прими. 

4. Советот за просвета на народниот одбор на 
околијата утврдува колку ученици ќе се примаат во 
почетниот клас на соодветното училиште со оглед 
на школскиот простор и наставниот кадар односно 
потребите за одредени стручни кадри, во склад со 
препораката на Советот за просвета на НР Маке-
донија. 

Кога училиштето го основал народен одбор на 
општина, републички орган или општествена од-
носно стопанска организација, одлука за утврдува-
ње бројот на учениците што ќе се примаат во по-
четниот клас на училиштето донесува советот за 
просвета на народниот одбор на околијата по пред-
лог на основачот. 

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСИТЕ 

5. Конкурсот за упис во училиштата е редовен 
и дополнителен. 

Дополнителниот конкурс се спроведува само во 
оние училишта во кои со редовниот конкурс не се 
запише одредениот број на ученици. 

Изборот на учениците во редовниот конкурс 
треба да се заврши најдоцна до 5 јули, а во допол-
нителниот до 10 септември. 

Ако на дополнителниот конкурс не се пријави 
одредениот број ученици, конкурсот се продолжува 
до 30 септември. 

6. Конкурсот за упис на учениците го распи-
шува и го објавува директорот на школата. 

Конкурсот задолжително се објавува на оглас-
ната табла на школата и во дневниот републички 
печа^. 

Редовниот конкурс се објавува најдоцна до 1 
јуни, а дополнителниот до 15 август. 

7. Објавата на конкурсот задолжително содржи: 
а) бројот на учениците што ќе се примаат во 

почетниот клас ,на школата; 
б) општите услови што се пропишани за упис 

во школата; 
в) посебните услови, доколку се такви пропи-

шани; 
г) прилозите што се потребни кон (пријавата; 
д) рокот за поднесуваше на гери јавите на кон-

курсот. 
8. Пријавите за редовниот конкурс се поднесу-

ваат до школата најдоцна до 1 јули, а за дополни-
телниот до 5 септември^ 

9. Со таксизраната пријава за учество на кон-
курсот учесникот поднесува: 

а) оригинално свидетелство за завршена основ-
на школа односно свидетелство за завршен соодве-
тен клас потребен за упис во школата; 

О) мислеше на класниот совет на школата од ко-
ја доаѓа ученикот за неговите склоности;; 

в) извод од матичната книга на родените; 
г) лекарско уверение за здравствената состојба; 
д) други документи на основа кои ученикот по-

лага право на првенство (јт. 17 од оваа одлука). 

Ш. КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

10. Конкурсот го спроведува конкурсната коми-
сија на училиштето, која ја именува школскиот 
одбор. 

Стручните училишта кои имаат повеќе отсеци 
може да образуваат посебна конкурсна комисија за 
секој отсек. 

И. Конкурсната комисија има најмалку 5 чле-
нови. На секој член му се одредува заменик. 

Конкурсната комисија ја сочинуваат директорот 
на училиштето односно шефот на отсекот каки 
претседател на комисијата и членови што се имену-
ваат од редот на членовите на школскиот од Бор, од 
претставници на стопански и општествени органи-
зации кои покажуваат интерес за подготвување на 
кадрите што се школуваат во училиштето и од ре-
дот на членовите на Наставничкиот совет. 

Конкурсната комисија работи на седници. 
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Комисијата полноважно одлучува ако се при-
сутни сите нејзини членови. 

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гла-
сови 

За работата еа комисијата се води записник. 
13. Против одлуката на конкурсната комисија 

може да се поднесе жалба до органот на управата 
надлежен за просвета на наро-дниот одбор што ги 
врши правата на основач на школата. 

IV. УСЛОВИ НА КОНКУРСОТ 

14. Условите на конкурсот за упис во одреден 
вид училиште се еднакви за сите ученици, 

На конкурсот за упис во училиштето можат да 
учејствуваат ученици со завршено основно учили-
ште односно соодветна претсирема што е пропи-
шана за упис во тоа училиште. 

На конкурсот за упис во училиштето можат да 
учествуваат учениците што не се постари од 17 го-
дини односно', доколку за уписот во соодветното учи-
лиште е пропишана поголема школска претспрема 
од потполно основно училиште, кои не се" постари 
од 19 години. 

По исклучок школскиот одбор, може да одобри 
на конкурсот за упис да учествуваат и лица до на-
вршени 18 години односно 20 години возраст. 

Како горна граница на возраста на ученикот се 
зема календ,арската година во која ученикот ја на-
вршува одредената година на возраста. 

Советот за просвета на НР Македонија може за 
одделни училишта да определи и, повисока возраст 
како услов за упис во нив. 

Во учи,лиштата во кои за упис на учениците се 
предвидени посебни! услови, конкурсната комисија 
утврдува дали пријавените кандидати ги исполну-
ваат и посебните услови што' се пропишани за тој 
вид училиште. 

15. Конкурсната комисија го врши изборот на 
учениците што ги исполнуваат условите на кон-
курсот на основа: 

а) успехот на учениците во поранешното' шко-
лување; 

б) мислењето на класниот совет на училиштето 
од кое доаѓа ученикот за неговите склоности; 

в) проверувањето на учениковите знаења и скло-
ности!. 

Проверување на учениковите знаења и склоно-
сти од претходниот став на оваа точка конкурсната 
комисија врши во случај кога таа на основа еле-
ментите под а) и б) од претходниот став не може 
да стекне уверение за знаењата и склоностите на 
ученикот. 

Советот за просвета на НР Македонија ќе до-
несе поблиски прописи за начинот на кој училиш-
тата ќе даваат мислење и ќе се проверуваат учени-
ковите знаења и склоности сходно на претходнитз 
ставови од оваа точка. 

16. Ако на конкурсот се пријави помал број 
ученици од бројот што е одреден за упис во почет-
ниот клас 1на училиштето, се примаат сите прија-
вени ученици доколку ги исполнуваат општите ус-
лови, а во училиштата за кои се пропишани по-
себни услови ако ги исполнуваат и тие услови. 

17. Во случај на еднакви услови право на првен-
ство имаат децата на паднати борци, 

19 јуни 1959 

18. По завршување на конкурсот, на грбот на 
документот за мислењето на училиштето, училиште-
то во кое е спроведен конкурсот внесува една од 
следните констатации: 

а) ученикот ги исполнува условите на конкурсот 
за упис во и се запишува во училиштето; 

б) ученикот ти. исполнува условите на конкурсот 
за упис во но не се запишува во училиштето 
поради пополнетиот број на учениците што се при-
маат во почетниот клас; 

в) ученикот не ги исполнува условите на кон-
курсот за упис во . 

Учениците кои конкурирале а не се примени на 
конкурсот имаат право повторно да учествуваат на 
конкурсот во училиште од ист или друг вид. 

Учениците од ставот 1 под, б) од оваа точка 
имаат право д,а учествуваат на конкурсот во друго 
училиште од ист вид без проверување на нивните 
способности и склоност 

19. Учениците што' го повторуваат почетниот 
клас, доколку не го загубиле правото на редовно 
школување, се запишуваат повторно во почетниот 
клас од ист вид училиште без ко,нкурс. 

20. Резултатите од конкурсот се објавуваат на 
огласната табла на училиштето во рок од 24 часа 
по завршетокот на работата на конкурсната коми-
сија. 

Училиштето е должно во рок од, 3 дена писмено 
да ги извести сите ученици што учествувале на 
конкурсот за резултатот од конкурсот. 

На учениците што не се запишани, во училиште-
то со известувањето им се враќаат и документите. 

21. Бројните резултати од секој конкурс ди-
ректорот на училиштето ги доставува до секрета-
ријатот за просвета и култура на народниот одбор 
на околијата во' рок од 5 дена по истекот на кон-
курсот. 

Секретаријатот за просвета и култура на народ-
ниот одбор на околијата доставува извештај за ре-
зултатите од конкурсите за подрачјето на околијата 
до секретаријатот на Советот за просвета на НРМ 
кој ги средува прибраните резултати од конкурси-
те од сите околии и ги објавува податоците за не-
потполиетите места во сите училишта на територи-
јата на Републиката. 

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИТЕ 
ВО ПОЕДИНИ УЧИЛИШТА 

22,. Во учителските школи, школите за воспи-
тачи и школите за физичко' воспитување, покрај 
општите услови, учениците треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

а) во учителските школи и школите за воспи-
тани — да немаат телесни, недостатоци што би им 
оневозможиле да вршат учителска должност од-
носно воспитачка должност и да имаат доволно 
развиен слух за музичко образование кое им е по-
требно за вршење учителска односно воснитачка 
должност; 

б) во школите за физичко воспитание — да се 
без телесни недостатоци, да имаат нормално развиен 
слух и да ги исполнуваат потребните норми во ос-
новните дисциплини на физичката култура. 
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Нормите за основните дисциплини на физичка-
та култура ги1 прошишува Заводот за унапредување 
на школството. 

23. Советот за просвета на НР Македонија може 
покрај училиштата од претходната точка, да од-
реди посебни услови за упис на учениците и во дру-
гите училишта од точките 1 и 2 од оваа одлука. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Б(р. 09—898/2 
6. VI. 1959 година 

Скопје 

Секретар, 
Трајче Груески, с. р. 

Извршен совет 
Потпретседател, 

Страхил Гигов, с. р. 

88. 

На основа точка 3 став 1 и точка 6 од Одлука-
та за давање на дотации за подобрување на усло-
вите за користење на годишниот и другите одмори 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/59), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРИСНИЦИ НА ДОТАЦИЈАТА ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
и ДРУГИТЕ ОДМОРИ 

I. 

За корисници, на средствата во износ од 22 ми-
лиони динари доделени како дотација на Народна 
Република Македонија од буџетската резерва пред-
видена во Сојузниот буџет за 1959 година се одреду-
ваат следните органи и организации на кои им се 
распределуваат средствата и тоа: 
1. Републички совет на Сојузот на син-

дикатите на Македонија и Туристички 
сојуз на Македонија 15.350.000 

2. Планинарски сојуз на Македонија 2.150.000 
3. Совет на друштвата за грижа и воспи-

тување на децата и младината на НРМ 2.000.000 
4. Сојуз на извидаиците на Македонија 1.500.000 

а 5. Сојуз за телесно воспитување „Пар-
тизан" 1.000.000 

И. 
Од средствата на буџетската резерва предви-

дени во буџетот на НРМ за 1959 година без обврска 
на враќање на органите и организациите корисни-
ци на дотацијата по претходната точка им се до-
делува 80% од одобрените средства или 17.600.000 
динари. 

III. 
Заинтересираните народни одбери на чија тери-

торија ќе се градат објектите предвидени со про-
грамата должни се од своите средства да им доде-

лат на организациите корисници на дотацијата по 
точка I 20% од одобрените средства или 4.400.000 
динари, 

IV. 
Средствата дадени1 според оваа одлука можат 

да се користат само ако корисниците претходно ги 
добијат за истите цели средствата од народните од-
бори по точка Ш без обврска на враќање. 

V. 
Распределените средства по оваа одлука ко-

рисниците се должни да ги употребат според Про-
грамата за употреба на овие средства одобрена од 
Извршниот совет. 

VI. 
За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Државниот секретаријат за работи на финансиите. 

VП. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09—922/1 
23 мај 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Груески, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

89. 

На оснива член 30 став 3 од Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата на Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОМОШНИКОТ СЕКРЕТАР НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ИНДУСТРИЈА НА 
ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста помошникот се-
кретар на Секретаријатот за индустрија на Извр-
шниот совет ѓорѓи Русковски, поради заминуваше 
на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09—1033/1 
28 мај 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

90. 

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од 
Законот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија, а во врска со член 168 од Оп-
штиот закон: за школството, Советот за просвета 
на НРМ донесува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРО-
ПИСИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНИ ИСПИТИ 

ВО УЧИЛИШТАТА 

Член 1 
Во стручните училишта, гимназиите и школите 

за наставен кадар во кои ое полага завршен (ма-
турски или дипломски) испит, усмен испит, пола-
гаат сите кандидати кои го полагале писмениот дел 
од испитот доколку според постојните (прописи но 
се ослободени од полагање на усмениот дел од 
испитот. ' ! I 

При утврдувањето на општата оценка од поеди-
ни предмети што се полагаат на завршниот испит 
се зема предвид успехот на кандидатот постигнат 
на писмениот и усмениот дел од и опитот, а доколку 
се полага и практичен дел од испитот и на овој дел 
од испитот. , , 

Член 2 
На писмениот дел од испитот по македонски ја-

зик, а во школите на националните малцинства и 
по наставниот јазик, на кандидатите им се даваа,г 
три теми од кои кандидатот избира една, 

Член 3 
Кандидатот што на завршниот испит не го по-

ложи практичниот дел од испитот или добие слаби 
оценки по три или повеќе предмети што се пола-
гаат на писмениот односно усмениот дел од испитот 
должен е да го повтори целиот завршен испит по 
истекот на едва година. 

Кандидатот што на завршниот испит покаже 
слаб успех по еден или два предмета се упатува на 
полагање поправен испит по тие предмет во на-
редниот испитен рок. Ако по тие предмети се по-
лага писмен и устен испит кандидатот е должен да 
ги полага обата дела на испитот. 

Кандидатите во августовскиот испитен рок по-
лагаат поправен испит по истекот на еден до два 
месеца по полагањето на завршниот испит во тој 
испитен рок. 

Член 4 
Оценката по поведението на кандидатот не вли-

јае на неговото право на полагаше завршен испит 
и не се внесува во свидетелството за положениот 
испит. 

Член 5 
Во школите за наставен кадар практичниот дел 

од завршниот испит се изведува во текот на учеб-
ната година во која кандидатот го завршил зав-р-
шниот клас. 

Член 6 
Секрета,рот на Советот за просвета на НРМ ќе 

донесе упатства за применување на овој правилник. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат оние одредби на Правилникот 
за дипломски испит во средните стручни школи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 6/56 и 19/57), Пра-
вилникот за матурскиот испит во средните општо-
сбразовни школи („Службен весник на НРМ" бр. 
7/57), Правилникот за завршниот испит во струч-
ните училишта со практична обука (^,Служ,бен вес-

ник на НРМ" бр. 22/57), Правилникот за завршниот 
испит во мајсторски^ школи („Службен весник на 
НРМ" бр. 22/57 и 3/58), Правилникот за полагање 
дипломски испит во Учите лско-домаќинската шко-
ла во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 29/56), 
Правилникот за дипломскиот испит во Средната 
фискултурна школа во Скопје („Просветен глас-
ник" бр. 1—2/57) и Правилникот за учителскиот 
дипломски испит О,,Службен весник на НРМ" 
бр. 4/50), како и одредбите од другите прописи што 
се во спротивност со овој правилник. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото донесување и ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 04-1201 
29 април 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко Здравковски, с. р. 

91. 
На основа член 26 од Законот за органите на 

управата во НР Македонија, во склад со член 28, 
35, 41 и 86 од Општиот закон за школството, Со-
ветот за просвета на НР Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЗИВИТЕ НА УЧИ-

ЛИШТАТА 

Сите училишта во Народна Република Македо-
нија ќе носат називи што ќе се определат на начи-
нот пропишан со ова упатство. 

I. ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

Сите основни училишта без оглед на бројот на 
одделенијата кои ги имаат ќе носат назив ОСНОВ-
НО УЧИЛИШТЕ. 

За обележување на одделенијата во основните 
училишта треба да се употребуваат римските бро-
еви од I—VIII, што ќе зависи од развиеноста на 
секое одделно училиште. 

И. ГИМНАЗИИ 

Сите гимназии ќе носат назив ГИМНАЗИЈА. 
Класовите во гимназијата треба да се означу-

ваат со римски броеви од I—IV. 

III. УЧИЛИШТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ 

При утврдувањето називите на училиштата за 
квалификувани работници потребно е да се води 
сметка за карактерот на училиштето, начинот на 
изведувањето на наставата и составот на учениците 
по струки и занимања. 
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1. Училишта со практична обука 

а) училиштата со практична обука во кои на-
ставата се изведува за ученици од повеќе сродни 
занимања ќе носат назив од кој ќе се види и гру-
пата на тие занимања. На пример: ТЕКСТИЛНО 
(метшдоо-тареработувачко, електротехничко, кожар-
ско, дрвоореработувачко', трговско, угостителско, 
градежно итн.) УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА 
ОБУКА; 

б) за училиштата со практична обука во кои 
наставата се изведува со ученици од едно зани-
мање, во називот на училиштето треоа да биде со-
држан и називот на тоа занимање. На пример: 
УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ШУ-
МАРИ, УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА 
ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, УЧИ,ЛИШТЕ 
СО ПРАКТИЧНА ОБУВКА ЗА ДЕТСКИ НЕГУВА-
ТЕЛКА, УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА 
ЗА МЕХАНИЧАРИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИ-
НИ, УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА 
ОВОШТАРИ, Л03АРИ, ГРАДИНАРИ, ПЧЕЛАРИ, 
ЖИВИНАРИ, УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА 
ОБУКА ЗА СТОЧАРИ И, МЛЕКАРИ, УЧИЛИШТЕ 
СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ПОЛЈОДЕЛЦИ -
ТРАКТОРИСТИ, УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА 
ОБУКА ЗА БОЛНИЧАРИ, УЧИЛИШТЕ ЗА БА-
БИНИ итн. 

в) досегашните женски стручни училишта со 
практична обука ќе носат назив: УЧИЛИШТЕ СО 
ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ, 
а едногодишните домаќински училишта ќе носат 
назив: УЧИЛИШТЕ ЗА ДОМАЌИНСКО ПРОСВЕ-
ТУВАЊЕ; 

г) училишта со практична обука во кои наста-
вата се изведува со ученици од разни струки или 
повеќе несродни занимања (ако на пример, во учи-
лиштето има ученици од металска, електротехничка, 
дрвоиреработувачка и други струки) ќе носат назив: 
УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА (без по-
блиско означување на струката и занимањето). 

2. Училишта за ученици во стопанството 

а) училиштата за ученици во стопанството во 
кое се изведува стручео-теоретска настава за уче-
ници од повеќе сродни занимања на една струка 
ќе носат назив од кој се види и групата на тие за-
нимања. На пример: МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКО 
(електротехничко, дрв опрер а богу в а чк о, трговско, 
текстилно итн.) УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО 
СТОПАНСТВОТО; 

б) училишта за ученици во стопанството во кое 
се изведува стручно-теориска настава за ученици 
од едно за-нимање ќе носат назив во кој ќе биде 
содржано и занимањето. На пример: УЧИЛИШТЕ 
ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА БРАВА-
РИ (аутомеханичари, берберо-фризери); 

в) училишта за ученици во стопанството во кое 
се наоѓаат ученици од повеќе струки, а стручно-
теоретсжата настава се изведува за сите ученици или 
само деломично за учениците од поедини струки, 
треба да носат назив: УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ 
ВО СТОПАНСТВОТО (без поблиска ознака за стру-
ката или занимањето); 

г) училиштата за ученици во стопанството во 
кои не се изведува стручно-теоретска настава ќе 
носат назив: МЕШАНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕ-
НИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО; 

л 
д) називите на периодичните училишта за уче-

ници во стопанството треба да се одредуваат според 
одредбите од ова упатство под Ш/2 од а) до г), со 
тоа што од називите треба да се види дека се работи 
за периодично училиште. На пример: МЕТАЛО-
ПРЕРАБОТУВАЧКО (трговско, градежно итн.) ПЕ-
РИОДИЧНО УЧШИИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО, или ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ ЗА 
УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО (во колку во 
истото се школуваат ученици од повеќе разни стру-
ки и занимања). 

3. Училишта за стручно оспособување на запосле-
ните работници 

Називите на овие училишта треба да се ускла-
дат со одредбите на ова упатство кои се однесуваат 
на училиштата за квалификувани работници, со 
тоа од називот да може да се види дека е тоа учи-
лиште за запослени работници. Према тоа овие учи-
лишта ќе носат назив: ТРГОВСКО (металотгрера-
ботувачко, хемиско, рударско, електротехничко 
итн.) УЧИЛИШТЕ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВА-
ЊЕ НА ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ, или учили-
ште за стручно оспособување на запослени работ-
ници (ако се изведува наставата во училиштето за 
посетители од, разни струки). 

IV. УЧИЛИШТА ЗА ВИСОКОКВИЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ 

Називите и на овие училишта ќе треба да се 
определат по истите прописи како и називите на 
училиштата за квалификувани работници, со тоа 
што досегашните називи: „,Мајсторска школа", 
„Мајсторска рударска школа" и др. не можат по-
веќе да се употребуваат. Према тоа, училиштата за 
висококвалификувани работници ќе носат назив: 

а) училишта во кои се изучуваат повеќе сродни 
занимања ќе носат назив од кој ќе може да се види 
и групата на тие занимања. На пример: РУДАРСКО 
(металапреработув ачко, дрвопреработувачко, елек-
тро-техничко, градежно, трговско, угостителско, 
текстилно) УЧИ,ЛИШТЕ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИ-
КУВАНИ РАБОТНИЦИ; 

б) Училиштата во кои се изучува само едно за-
нимање ќе носат назив од кој ќе се вида и зани-
мањето. На пример: ЗИДАРСКО 0пекар1ско, тупаре 
еко итн.) УЧИЛИШТЕ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУ-
ВАНИ РАБОТНИЦИ; 

в) училиштата во кои се спремаат кадрови од 
повеќе несродни! занимања треба да носат назив 
(без поблиска ознака) УЧИЛИШТЕ ЗА ВИСОКО-
КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ. 

V. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА 
ЗА СТОПАНСТВОТО И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ 

При утврдувањето на називите на овие учили-
шта потребно е да се обезбеди од називот да се види 
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видот и карактерот на училиштето, а да се изостави 
зборот „средна", кој досега се употребуваше во на-

, зивите. 

1. Технички училишта 

а) технички училишта со два и повеќе несрод-
ни отсека (машински, електротехнички, градежни, 
геодетски итн.) ќе носат назив: ТЕХНИЧКО УЧИ-
ЛИШТЕ; 

б) технички училишта со два или повеќе сродни 
отсека ќе треба во називот да содржат и ознака за 
стопанската дејност за која се спремаат кадри. 
Така на пример: технички училишта во кои по-
стојат градежен, архитектонски и хидротехнички 
отсек, ќе носат назив: ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКО 
УЧИЛИШТЕ; 

в) технички училишта кои имаат само еден от-
сек ќе треба во називот да содржат и ознака на 
стопанската гранка за која се спремаат кадри 
На пример: ХЕМИСКО (машинско, хемиско-техно-
лошко, геодетско, геолошко) ТЕХНИЧКО УЧИЛИ-
ШТЕ. 

2. Земјоделски, шумарски и ветеринарни 
училишта 

а) досегашните средни земјоделски школи со 
општ смер ќе носат назив: ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИ-
ЛИШТЕ. 

б) досегашната Средна земјоделско-шумарска 
школа ќе носи назив: Л ОЗАРСКО-ШУ МАРОКО 
УЧИЛИШТЕ; 

в) досегашниот Ветеринарен техникум ќе носи 
назив: ВЕТЕРИНАРНО УЧИЛИШТЕ; 

г) досегашната Средна тутунска школа ќе носи 
назив: ТУТУНСКО УЧИЛИШТЕ. 

3. Медицински училишта 

Називите на досегашните средни медицински 
училишта за лекарски помошници и училишта за 
забари и забни техничари ќе се ускладат со Оп-
штиот закон за школството и Законот за јавните 
службеници и тоа: 

а) досегашните средни медицински школи за 
лекарски помошници, доколку во овие се запишу-
ваат само ученички, ќе носат назив: УЧИЛИШТЕ 
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. Доколку во овие учи-
лишта се запишуваат и ученици, ќе носат назив: 
УЧИЛИШТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ; 

б) досегашната Средна медицинска школа за 
санитарни техничари ќе носи назив: УЧИЛИШТЕ 
ЗА САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ; 

в) досегашната Средна медицинска школа за 
забари и заботехничари ќе носи назив: УЧИЛИШТЕ 
ЗА ЗАВАРИ: И ЗАБОТЕ,ХНИЧАРИ; 

г) досегашната Средна медицинска школа за 
ептекарски помошници ќе носи назив: УЧИЛИШТЕ 
ЗА ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ; 

д) средни медицински школи со повеќе отсеци 
(јза медицински сестри, санитарни техничари, ме-
дицински лаборант, фармацевтски техничари итн.) 
ќе носат назив: МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ; 

ѓ) средни медицински школи со отоеци за са-
нитарни техничари и медицински лаборант ќе но-
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сат назив: УЧИЛИШТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХ-
НИЧАРИ. 

4. ЕКОНОМСКИ училишта 

а) досегашните средни економски школи, и еко-
номски техникуми од општ смер, ќе носат назив: 
ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ; 

б) доколку училиштето е усмерено кон една 
стопанска дејност во називот на училиштето треб-а 
да се види и определената стопанска дејност. На 
пример: ЗЕМ Ј ОДЕЛСКО-3 А ДРУЖНО ЕКОНОМ-
СКО УЧИ,ЛИШТЕ, ФИНАНСИСКО УЧИЛИШТЕ, 
ЕКОНОМСКО СООБРАЌАЈНО' УЧИЛИШТЕ. 

VI. УМЕТНИЧКИ УЧИЛИШТА 

а) досегашните нижи музички и нижи балетски 
школи ќе носат назив: УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, односно УЧИЛИШТЕ ' 
ЗА ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ; 

б) досегашните средни музички, односно средни 
балетски школи ќе носат назив: МУЗИЧКО (БА-
ЛЕТСКО) УЧИЛИШТЕ; 

досегашните школи за применета уметност ќе 
носат назив: УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТ-
НОСТ. 

VII. УЧИЛИШТА ЗА СПРЕМАЊЕ НАСТАВЕН 
КАДАР 

а) учителските школи, школите за воспитачи и 
учителско-домаќинските школи ќе носат назив: 
УЧИТЕЛСКА ШКОЛА, ШКОЛА ЗА ВОСПИТА-
ЧИ, УЧИТЕЛ СКО-ДОМАЌИНСКИ ШКОЛА; 

б) досегашната Средна фискултурна школа ќе 
носи назив: ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА. 

VIII. Покрај називите кои се определени во точ 
ките I—VII од ова упатство на училиштата можат 
да се даваат и имиња на знаменитите личности, а 
со називите на стручните училишта и имиња од сто-
панските претпријатија. 

Доколку во едно место има повеќе исти учи-
лишта (гимназии, училишта за ученици во стопа,н-
ството', училишта со практична обука од иста стру-
ка) место досегашното одбележување на тие учи-
лишта со броеви, ќе треба да им се даваат имиња 
во смисла од претходниот став на овој оддел. 

IX. Називите на училиштата ги определува ос-
новачот на училиштето по прибавено претходно 
мислење на советот за просвета на народниот одбор 
на околијата. 

X. Органот кој врши право на основач спрема 
постојните училишта ќе ги усклади називите на 
овие училишта со одредбите на ова упатство во рок 
од 60 дена по неговото стапуваше во сила. 

XI. Ова упатство влегува во сила со објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 08-1188/2 
18 април 1959 год. 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Ценко Здравковски, с. р. 
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Огласен дел 
кони УРСИ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ - ЦЕНТРАЛА 
ЗА НРМ - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За прием на двајца правници за правни ре-
ференти и двајца економисти за референти во На-
родната банка — Скопје. 

Услови: правниците треба да имаат положено 
судиски испит и практика на правна работа, а еко-
номистите завршен економски факултет и практика 
во финансова струка. 

Основна плата спрема Законот за јавните служ-
беници, а гшложајка спрема решението на Управ-
ниот одбор на НБ на ФНРЈ. 

Молбите со дипломите за х школската опрема и 
документи за работен стаж, да ое достават во рок 
од 15 дена по објавувањето на Конкурсот. 

Комисијата за назначување управници на земјодел-
ските задруги на Општината Драчево, распишува 

К О Н К У Р С 

за управник на Земјоделската задруга „Млад борец" 
Драчево 

Услови: дипломиран агроном, со подолга прак-
тика во земјоделието. 

Плата по Тарифниот правилник. 
Настап на работа веднаш. 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА , 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението број 12-4954/1 од 9 мај 1959 
година, ја одобри промената на роденото име на Че-
ликовиќ Миодраг, роден на ден 11 февруари 1930 
година во село Чучер, Скопска околија, од татко 
Стојан и мајка Вели,ка, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Милан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (95) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-5678/1 од 12 мај 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Пешковски Димитрија, роден на 2 јули 1923 го-
дина во Прилеп, од татко Богоја и мајка Васка, 
така што1 во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Тафчиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (96) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-5959/1 од 22 мај 1959 
година, ја одобри промената на роденото име на 

Димовска Нада, родена на 24 март 1954 година во 
село Забу тина, Сараевска околија, од татко Лало-
виќ) Мирко и мајка Николиќ Милиј анка, така што 
Е о иднина роденото' име ќе ќ гласи Марија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (97) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-5612Д од 12 мај 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Мирковски) Александар, роден на 27 август 1933 
година во село Тресонче — Тетовска околија, од 
татко Филип и мајка Евгениј а, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Спировски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (98) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Карахасан Јусуф Хајрије, од Скопје, ул. „19Г' 
бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против ту-
жениот Садиков иќ Рамуш, од Скопје, а сега во 
неизвесност. 

Се поканува тужениот Садиковиќ Рамуш, сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во ^Службен весник на НРМ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или се јави 
лично. Во противен случај ќе му биде одреден при-
времен старател, кој ќе го застапува на расправата 
на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 916/57. (91) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната 
работа на тужителот Петровски Лазаров Михајло, 
од гр. Скопје, за развод на бракот, против тужената 
Јовановиќ П. Стефанка, од тр. Титов Велес, сега со 
непознато место на живеење ќ го постави за при-
времен застапник Ордан Танев, судиски приправ-
ник при Околискиот суд во' Титов Велес, а врз 
основа на чл. 77 ст. 2 тон. 4 од ЗПП, бидејќи место-
жителството на тужената е непознато и нема пол-
номошник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
пува тужената по горе наведената правна работа, 
се додека тужената или нејзиниот полномошник не 
се јави пред судот, односно додека органот\га ста-
рателството не го извести судот дека е поставен 
старател. 

Од Окружниот суд во Т. Велес, Г. бр. 63/59. (92) 

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната 
работа на тужителот Ефтимова Ј. Милена, од гр. 
Гевгелија, за развод на бракот, против тужениот 
Ефтимов Т. Јован, од Вала,ндово, со непознато ме-
сто на живеење, му го постави за привремен за-
стапник Ордан Танев, судиски приправник при 
Околискиот суд во гр. Титов Велес, а врз основа на 
чл. 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожител-
ството на тужениот е непознато и нема полномош-
ник. 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

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

2) билансот да се потпише р д лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација, во 1958 годица (како што е предвидено во Уредбата); 

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

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

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по горе наведената^ работа, се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно додека органот на стара-
телството не го извести судот дека е поставен ста-
рател. 

Од Окружниот суд во Т. Велес, Г. бр. 314/58. (93) 

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната 
работа — бракоразвод на тужителот Крстевски Ан-
дов Мито, од село Ореше, против тужената Крстев-
ска Митова Катица, од с. Ореше, сега со непознато 
место' на живеење, ќ го постави за привремен за-
стапник Ордан Танев, судиски приправник при 
Околискиот суд во гр. Титов Велес, а врз основа 
чл. 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожител-
ството 'на тужената е непознато и нема полномошт 
ник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја за-
стапува тужената по горе наведената правна ра-
бота, се додека тужената или нејзиниот полномош-
ник не се јави пред судот, односно додека органот 

на старателството не го извести судот дека е по-
ставен старател. 

Од Окружниот суд во гр. Т. Велес, Г. бр. 188/58. 
(94) 
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