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244. 
На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од За-

конот за органите на управата во Народна Репу-
блика Македонија, Советот за просвета на Народна 
Република Македонија донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРИВАТНИТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

ИСПИТИ ВО СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ 

I. ПРИВАТНИ ИСПИТИ 

Член 1 
Приватен испит за еден или повеќе класови во 

сите видови стручни училишта можат да полагаат 
лица кои имаат нужна школска претспрема пред-
видена за упис во соодветен клас и се наоѓале нај-
малку три години на работно место од соодветната 
струка за која кандидатот сака да полага приватен 
испит, доколку со други прописи не е одредено по-
инаку. 

Исто така право на приватно полагаше во сите 
видови стручни училишта имаат и оние лица кои 
завршиле најмалку двегодишно стручно училиште 
за квалификувани работници со завршен испит ако 
се наоѓаат на работни места во соодветната струка 
за која се пријавиле за полагање приватен испит. 
Вакви кандидати можат да полагаат приватен испит 
само во училиште што е од ист смер со училиштето 
за квалификувани работници што го завршиле. 

Член 2 
Приватните испити по правило, се полагаат на 

наставниот јазик на училиштето. По барање од кан 
дидатот полагањето на приватен испит може да се 
одобри и на друг наставен јазик. Решение за ова 
донесува наставнички совет на училиштето. 

Член 3 
Приватни испити се полагаат во три редовни 

испитни рокови: јануарски, јунски и августове^. 

Член 4 
За една учебна година може да се полага при-

ватен испит за еден или повеќе класови и диплом-
ски испит. 

На приватен испит од повисок клас кандидатот 
се допушта по успешното завршување на претход-
ниот клас. 

Член 5 
Приватен испит може да се полага: 
1. во еден испитен рок за еден или повеќе кла-

сови по сите предмети; 

2. по група предмети од еден клас во повеќе 
испитни рокови во рок од две години, сметајќи од 
денот на започнувањето на полагањето на првата 
група. Групните предмети ги одредува кандидатот. 

На кандидатот кој во срок од две години не ш 
положи со успех сите предмети од започнатиот клас 
му се ништат положените испити и се упатува на 
повторно полагање испит за тој клас. 

Одредбите на претходниот став не се примену-
ваат на кандидатите што полагањето на класот на 
го свршиле во двегодишен рок по оправдани при-
чини (болест, воена вежба, отслужување на редов-
ниот воен рок и ел.). 

За кандидатите од претходниот став течењето 
на двегодишниот рок се прекинува со настапува-
њето на причината, а одново почнува да тече по 
нејзиниот престанок. Решение за прекинување на 
течењето на рокот односно на неговото поновно поч-
нување донесува директорот на школата. Против 
ова решение може да се поднесе жалба преку шко-
лата до Секретаријатот за просвета на народниот 
одбор на околијата во рок од 15 дена од примањето 
на решението. 

Член 6 
Приватен испит, по правило, се полага во учи-

лиштето на чие подрачје кандидатот постојано 
живее. 

По исклучок, во оправдани случаи, испитот мо-
же да се полага во училиштето на чие подрачје 
кандидатот нема постојано живеалиште. Решение 
за ова донесува наставничкиот совет на училиштето 
во кое кандидатот се пријавил за приватен испит. 

Член 7 
Кандидатот што почнал да полага приватен ис-

пит од еден клас во едно училиште должен по-
лагањето да го доврши по сите предмети од тој клас 
во тоа училиште. 

Продолжување на полагањето од истиот клас 
во друго училиште може, по исклучок, да се одобри 
само ако кандидатот го менил местото на постојано 
живеење. Во тој случај директорот на училиштето 
БО , кое кандидатот почнал со полагањето издава 
уверение во кое се означува кои предмети и кога 
кандидатот ги полагал и каков успех покажал чд 
тие предмети. 

Член 8 
. Приватен испит полагаат кандидатите спрема 

наставниот план и програм кој е пропишан за ре-
довните ученици. 

Кандидати кои не се обврзници на предеојпичка 
обука се ослободуваат од испитите за предвој личка 



Бр. 29 — Стр. 466 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 26 септември 1958 

обука. Испитната комисија може, по оправдали 
причини да ослободи поедини кандидати од пола-
гање иа практичниот дел од испитите по фискул-
тура. 

Член 9 
Лицето што сака да полага приватен испит под-

несува до училиштето молба таксирана по Законот 
за таксите со потребни документи. Во молбата тре-
ба да се наведе целиот тек на школувањето и озна-
чи кој клас и на кој начин ќје го полага Спо сите 
предмети во еден испитен рок или по група пред-
мети). 

Кон молбата кандидатот прилага: 
а) оригинално свидетелство за завршен прет-

ходен клас; 
б) извод од матичната книга на родените; 
в) потврда декаг о уплатил изност на надоме-

стокот за приватен испит спрема Одлуката за пла-
ќање накнада за полагање приватни испити; 

ц) потврда за работа во соодветната струка. 
Својот идентитет кандидатот го докажува со 

ѕична карта или на друг погоден начин. 
Ако кандидатот се јавува да полага втора или 

понатамошна група предмети поднесува само при-
јава во која означува која група предмети ја при-
јавува и се повикува на молбата со која се прија-
вил за полагање испит од тој клас. 

Молбата за приватен испит се поднесува во рок 
што ќе го определи директорот на училиштето. 

Член 10 
Одобрение за полагање приватен испит и рас-

поред на испитите дава односно врши наставнич-
киот совет на училиштето, по предлог на директо-
рот. 

Против решението на наставничкиот совет со 
кое не се уважува молбата за полагање приватен 
испит, може да се подаде жалба преку училиштето 
до Секретаријатот за просвета и култура при на-
родниот одбор на сколи јата во срок од 15 дена од 
денот на примањето на решението. 

Член 11 
Приватните испити се полагаат пред испитни 

комисии за поедини класови што ги именува нн-
ставничкиот совет на училиштето по предлог на 
директорот. На членовите на испитните комисии 
им се одредуваат заменици. 

Испитните комисии се состојат од три члена и 
тоа: претседател, стален член и член испитувач за 
секој предмет. Претседател на испитната комисија 
е по правило, класниот раководител за оној клас за 
кој кандидатот полага приватен испит. 

Член 12 
Дипломски испит приватните ученици пола-

гаат истовремено и заедно со редовните ученици 
според прописите што важат за редовните ученици. 

Член 13 
Приватниот испит се состои од практичен, пис-

мен и устен дел а во училишта каде не се изучу -
ваат општообразовните предмети од практичен л 
устен дел и се полагаат по истиот редослед. 

Член 14 
Практичниот испит се полага само во оние учи-

лишта каде практичната работа се оценува како 

посебен предмет и се изведува на училишните об-
јекти и работилници односно во соодветни објекти 
и работилници во присуство на испитната комисија. 

Практичниот испит се состои од практична ра-
бота и усно излагање. 

Прашањата по практичниот испит се даваат 
така да содржат една или повеќе практични задачи 
спрема видот на училиштето, од кои испитната ко-
мисија ќе може да се увери дека кандидатот на-
полно ов лада л со практичната обука што ја изве-
дуваат редовните ученици во училиштето. 

Начинот и времетраењето на практичниот ис-
пит го определува управата на училиштето во која 
кандидатот полага. 

По обавениот практичен испит, кандидатите 
кои добиле позитивна оценка се допуштаат на пис-
мен испит. 

Во случај кандидатот да не го положи практич-
ниот дел од испитот, не може да полага испит ед 
останатите предмети и се смета дека не го завршил 
класот. 

Против решението на испитната комисија со кое 
кандидатот не се допушта на понатамошно пола-
1ање на испитот, не е допуштена жалба. 

Член 15 
Писмен дел од испитот се полага од предме-

тите по кои редовните ученици во текот на учеб-
ната година работат писмени односно графички ра-
боти. 

Писмениот дел од испитот трае 2 часа по секој 
предмет. Писмениот дел на испитот од стручните 
предмети може да трае и повеќе од два часа но не 
повеќе од 4 часа. 

Темите за писмените задачи ги определува ис-
питната комисија по предлог од предметниот на-
ставник. 

Член 16 
Пред самиот почеток на писмениот дел од испи-

тот претседателот на испитната комисија е должел 
да им обрне внимание на кандидатите дека без до-
звола на присутните членови на испитната коми-
сија не можат да ги напуштаат просториите во кои 
се обавува испитот, како и дека се должни писме-
ниот задаток да го работат самостојно и дека не 
смеат да употребуваат недозволени средства. 

Кандидатот кој ќе го прекрши прописот од 
претходниот став ќе биде споменот. Ако тој и по-
сле опомената изврши поновен прекршај се одда-
лечува од испитот и не може да продолжи со по-
лагањето во тој испитен рок. Исто- така кандидатот 
не може да продолжи со полагањето' на испитот во 
тој рок ако испитната комисија дополнително уста-
нови, по одржаниот писмен дел од испит, дека кан-
дидатот препишал задаток или се користел со не-
дозволени средства. 

Член 17 
Писмените работи кандидатите ги работат под 

надзор на предметниот наставник и уште еден член 
на испитната комисија. 

Член 18 
Писмениот задаток го прегледуваат и оценуваат 

предметниот испитувач и уште еден член од испит-
ната комисија. Во случај на несогласување за оцен-
ката, конечна оценка дава испитната комисија. 



26 септември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 29 — Стр. 467 

Оцената од писмениот дел од испитот се- в,несу- , 
ва во записникот за приватниот испит. 

Член 19 
На устен дел од испитот се пуштаат сите кан-

дидати без оглед на оценката од писмениот дел ма ј 
испитот. 

На усниот дел од испитот од секој предмет се 
поставуваат по- три прашања. 

Усниот дел од испитот по секој предмет трае 
најмалку 15 минути. 

Член 20 
Усниот и писмениот дел од испитот не можат да 

се одржат во ист и не можат да се изведуваат по-
сле 20 часот. 

Член 21 
Прашањата на усниот дел од испитот се поста-

вуваат врз основа на наставната програма која е 
предвидена за класот кој кандидатот го полага. 

Член 22 
Оценка за усниот дел од испитот како и конеч-

на оценка по предметот предлага секој испитувач 
за својот предмет. За секоја оценка од испитот, од-
лучува испитната комисија со мнозинство на гла-
сови. 

Член 23 
Оценувањето на приватните ученици се врши 

како и за редовните ученици. 

Член 24 
На приватните испити кандидатите треба да 

покажат дека го совладале материјалот пропишан 
за класот што го полагаат. 

Член 25 
Кандидатот што во текот на теорискиот дел од 

испитот добие слаба оценка по поедини предмети, 
полага по нив поправен испит во наредните рокови. 
Положените испити од поедините предмети не се 
ништат,- ако кандидатот во текот на полагањето на 
еден клас во рок од две години од денот кога го 
почнал полагањето на соодветниот клас добие пози-
тивни оценки по предметите по кои бил упатен на 
поправен испит. 

Член 26 
Во текот на двете години во кои се полага кла-

сот бројот на поправните испити од поедини пред-
мети не се ограничува. 

Ако кандидатот во текот на испитот без оправ-
дани причини одустане од, понатамошното полагање 
било на практичниот, писмениот или усмениот, се 
смета дека предметите по кои одустанал не ги по-
ложиш. 

Опстанувањето од предниот став не влијае на 
веќе положените испити. 

Член 27 
За време на испитите кандидатите се должни 

да се придржуваат на прописите и вообичаениот 
ред за работа на практичните, писмените и усните 
испити. 

Претседателот на испитната комисија ќе ги за-
познае кандидатите со одредбите на предниот став. 

Поради тешки дисциплински прекршам за вре-
ме на испитот, Испитната комисија ќе го одбие кан-

дидатот од понатамошното полагање на испитот и 
ќе тлу забрани полагање на приватниот испит за 
треме од 6 месеци до една година. Оваа казна се 
внесува во записникот и во главната книга за при-
ватните испити а се констатира и на грбот од по-
следното школско- свидетелство кое кандидатот го 
приложил кон молба за полагање на испитот. 

Член 28 
Против неправилностите во спроведувањето на 

испитите и во работите на испитната комисија е до-
пуштен приговор. Приговорот се поднесува до ди-
ректорот на училиштето во рок од три дена по 
соопштувањето на резултатите од испитот. 

Директорот е должен решение по приговорот да 
донесе во рок од 48 саати по неговото поднесување. 

Член 29 
Против оценката на испитот не е допуштен 

ни приговор ни жалба. 

Член 30 
Членовите на испитната комисија и другите на-

ставници што присуствуваат на приватните испити 
должни се да го чуваат како службена тајна сето 
она што ќе го сознаат во текот на испитот и не 
смеат да даваат никакви сведенија за одлучува-
њето' на испитната комисија и утврдувањето на 
успехот. 

Член 31 
По свршувањето на испитот и утврдувањето на 

оценките претседателот на испитната комисија, во 
присуство на членовите на комисијата им го сооп-
штува на кандидатите резултатот на испитот. 

Член 32 
За секој кандидат, за секој испитен рок се води 

посебен записник за полагањето. 
Во заглави ето на записникот се внесува: името, 

татковото1 име и презимето на кандидатот, датата 
на раѓањето, место на раѓањето, кога и каде го за-
вршил претходниот клас, број и дата на одобрени-
ето за полагање, начинот на полагањето (цел клас 
или, по групи), кои предмети ги полагал, ако пола-
гал по групи предмети и како е утврден идентите-
тот на кандидатот. 

Потоа во записникот се внесуваат податоци за 
практичниот дел од испитот, за темите од писмените 
работи и прашањата од усниот дел од испитот, по 
секој предмет што го полагал, оценките од прак-
тичниот дел од испитот и писмените работи, оцен-
ките од усниот дел од испитот, општите оценки од 
секој предмет и на крајот одлуката на испитната 
комисија за покажаниот успех како и одделните 
мислења ако' има такви. 

Записникот го води членот на испитната коми-
сија што ќе го определи претседателот, а го пот-
пишуваат претседателот и сите членови на испит-
ната комисија. 

Член 33 
По завршетокот на испитот оценките од запис-

никот се внесуваат во главната книга за приват-
ните испити која се води за секој клас посебно. 

Обрасците за главната книга и записниците ^а 
цриватните испити ги пропишува Советот за про-
света на НРМ. 
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Податоците од записникот во главната книга ги 
пренесува претседателот на испитната комисија кој 
ги пополнува и свидетелствата. 

Член 34 
Свидетелствата за приватните испити ги пот-

пишува директорот на училиштето и претседателот 
на испитната комисија. 

Член 35 
Записниците и писмените работи за приватните 

испити се чуваат најмалку 5 години во училишната 
архива. 

Член 36 
На кандидатите што ќе го положат со успех 

испитот за еден клас им се издава свидетелство за 
завршениот клас. 

Свидетелствата што им се издаваат на приват-
ните ученици се еднакви како и за редовните, со 
разлика што во нив се означува дека класот го 
полагал приватно и не се внесува оценката по по-
ведение. Во напомената се внесува: „Приватен ис-
пит полагал во време од до по 
одобрение — бр. 

Свидетелството се издава само на оној прива-
тен ученик кој со успех ги положил сите предмети 
од класот. Во случај ученик да не положи испит, 
овој податок се внесува на грбот од свидетелството 
од поранешниот клас со напомена: „Во време 
од до полагал приватен испит 
за клас и истиот не го положил". Под оваа 
напомена се станува печат на училиштето и потпис 
на директорот. 

Член 37 
Дипломски испит приватен ученик полага на ист 

начин како и редовен ученик по постојните про-
писи за овие испити. 

II. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТИ 

Член 38 
Дополнителен испит во стручните училишта 

полагаат учениците при премин од гимназија или 
стручно училиште со поинаков наставен план \ 
програм. 

Премин на ученици во стручните училишта е 
позволен само во првите две години на школува-
њето. 

Член 39 
Ученик кој има желба да полага дополнителен 

испит по одредбите од претходниот член должен е 
на управата на училиштето во која сака да прејде 
да поднесе таксирана молба. Во молбата ученикот 
е должен да го наведе текот на своето школување 
како и причините поради кои бара премин во тоа 
училиште. Кон молбата мора да се приложи послед 
ното оригинално свидетелство, а по захтев на учи-
лиштето во кое се преоѓа, и свидетелствата од 
претходните класови. 

Член 40 
Молбата за премин по претходниот член редов-

ните ученици ја поднесуваат најкасно до заврше-
токот на редовниот упис. Во текот на учебната го-
дина редовен ученик на едно училиште може да 
прејде во друго училиште само ако за тоа постојат 
оправдани причини. За овој премин потребно е одо-

брение од Секретаријатот за просвета на око лк-
скиот народен одбор на чија територија се наоѓа 
училиштето во кое се бара преминот. 

Член 41 
Ученик полага дополнителен испит за класот 

што е понизок од оној во кој сака да се упише при 
преминот. 

Кои предмети ќе се полагаат на дополнител-
ниот испит решава наставничкиот совет на шко-
лата. 

Дополнителни испити можат да полагаат и при-
ватни кандидати под исти услови како и редовните 
ученици. 

Составот на Испитната комисија, текот на прак 
тичните, писмените и усмените испити, како и на-
чинот на водењето на записникот е исти како и за 
приватните испити предвидени со одредбите на овој 
Правилник. Податоците од записникот за дополни-
телни испити претседателот на испитната комисија 
I и внесува во главната книга за приватните и до-
полнителните испити. 

Член 42 
По завршниот дополнителен испит претседате-

лот на испитната комисија запишува на грбот на 
свидетелството, со кое учесникот барал премин, след 
ната забелешка: „Ученик на ден полагаше 
дополнителен испит за клас на (дата) 
вс, и истиот (не го) го положи со 
успех. 

Оваа забелешка ја заверува директорот на учи-
лиштето со свој потпис и училишниот печат. 

Член 43 
Ученик, кој по повраток од странство има жел-

ба да продолжи школување во Народна Република 
Македонија, поднесува молба до Советот за про-
света на НРМ, во која наведува досегашно шко-
лување и прилага сите оригинални свидетелства 
кои ги добил во странство. Комисијата за призна-
вање странски свидетелства при Републичкиот со-
лет за просвета определува во кој обем и од кои 
предмети ученикот е должен да полага ^дополните-
лен испит. 

Член 44 
При пријавувањето за полагање дополнителен 

испит, кандидатот е должен да уплати на управата 
на училиштето потребен износ на име надоместок по 
прописите кои важат за приватните ученици. 

Член 45 
Со влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за приватните 
испити во' економските техникуми („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 6/56 год.). 

Член 46 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето на „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 1701 
30 јуни 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко Здравевски, е. р. 
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245. 
На основа член 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции 0,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и 
точка 1 од Решението за овластување на Југосло-
венската инвестициона банка — Централа за НР 
Македонија за продолжување конкуренте од 1958 
за 1959 година односно за распишување нови кон-
курси ИС бр. 161 од 12. VII. 1958 година Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НР Ма-
кедонија донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ 
НА XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVШ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД ВО 1958 ГОДИНА 

Во ХШ, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII конкурс 
за давање инвестициони заеми од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд во 1958 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9/58) се внесуваат 
следните дополненија: 

1. По став 3, точка II од XIII конкурс за да-
вање заеми за инвестиции во селското стопанство 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година се додава нов став кој гласи: 

„Барања за заем за лозови насади можат да сз 
поднесуваат само за шпалирска конструкција V 
првенство при одобрувањето на заемите ќе им се 
даваат на заемобарачите кои ги исполнуваат след-
ните услови: 

а) да обезбедуваат поголем принос по еди-
ница ха, 

б) да им се трошоците по единица производ на 
1 кгр. грозје помали. 

2. XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII конкурс за 
давање инвестициони заеми од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд во 1958 година ге 
продолжуваат до 31 декември 1959 година. 

3. Првиот срок за поднесување на барањата за 
\ 

заеми по распишаните продолжени конкурси е 
1 ноември 1958 година. 

4. Првенство за разгледување на барањата за 
заеми ќе ги имаат барањата поднесени до 1 ноември 
1958 година. На барањата за заеми поднесени по ис-
текнување на овој срок ќе се одобруваат заеми само 
доколку преостанат средства по одобрувањето на 
заемите поднесени до 1 ноември 1958 година. 

5. Според овие конкурси нема да се примаат ба-
рања за заем под 5,000.000 динари ако се бара заем 
за реконструкција и проширување на објект од-
носно под 10,000.000 динари ако се бара заем за из -
градба на нов објект. 

6. Поднесените барања во 1958 година по напред 
наведените конкурси кој само поради недостиг да 
средства во Републичкиот инвестиционен фонд во 
1958 година не можат да бидат одобрени, доколку 
одговараат на поставените конкурсни услови, ќе се 
сметаат како поднесени во првиот срок (1 ноември 
1958 година) и ќе бидат разгледувани и предлагани 

за одобрување заедно со другите барања што ќе 
бидат поднесени во првиот срок. 

Бр. 1-1113 
29 јули 1958 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател на Одборот 
Главен директор, за заеми, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

246. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на Народна Република Македонија по поднесената 
пријава за одобрување основањето и работата на 
Друштвото на нижите медицински работници на 
НРМ и на основа чл. 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, собирите и другите јавни скупови, 
донесе 

Р Е ТИ Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА НИЖИТЕ МЕДИЦИНСКИ 

РАБОТНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Дру-
штвото на нижите медицински работници на НР 
Македонија, со седиште во Скопје, а со право на 
дејност на подрачјето на НР Македонија. 

Број 10548/1 Државен секретар 
17 мај 1958 година за внатрешни работи, 

Скопје М. Мицајков, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-13909/1 од 7-ЧГШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарните име на 
Соколовски Благоја, роден на ден 26-Ш-1934 год. 
во е. Миладиновци, Скопска околија, од татко Со-
коловски Ангел и мајка Соколовска, род. Јованова 
Цвета, така да во иднина фамилијарно!1© име ќе 
му гласи; Колевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (139) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-139(10/1 од 5-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарниот име на 
Керимовиќ Максим, роден на ден 15-1-1935 година 
во е. Витина, Гњиланска околија, од мајка Ќери-
мовиќ Марија, така да во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Стојановиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (140) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14366 од 
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год. ја одобри промената на фамилијарно™ имо ка 
Гиновски Христо, роден на 11-Ш-1922 год. во е. Ми-
слешево, Охридска околија, од татко Тиковски Раз-
ме и мајка Ламбевска Сава, така да во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Дамјановски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17424 од 16-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Дупкароски Владимир, роден на 3-У1-1931 год. во 
Струга, Охридска; околија«/ од ^гатко Дупкароски 
Славе и мајка Дупкароска Царева, така да во ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Ристовски. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14335/1 од 7-УШ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на На-
новски Славе, од град Битола, ул. „Маврово" бр. 6, 
роден на ден 10-1У-1953 год. во Битола, од роди-
тели: татко Чачовски Јосиф и мајка Чачовска, род. 
Накова Елена, така да во иднина, роденото име ќе 
му гласи Љупчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (144) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17199/1 од 27-УШ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на Кум-
бараџи Ана, родена на 4-Ш-1931 година, во град 
Скопје од татко Кумбараџи Емин и мајка Кумба-
раџи, род. Огненовска Цвета, така да во иднина 
роденото име ќе ќ гласи Акета. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14336^1 од 6-УШ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на Пар-
нара Томислав ,од град Битола, роден на ден 26-
УИ-1954 год, во Белград, од мајка Гргуриќ Магда, 
така да во иднина роденото име ќе му гласи Никола. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (151) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14344/1 од 6-УШ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на Вел-
ков Јован, роден на 2-1-1941 год. во град Скопје, 
од татко Велков Ангел и мајка Анастасија, така да 
во иднина роденото име ќе му гласи Ванчо. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14367 ја одобри про-
мената на личното име Сејдиновски Азис, роден на 
1-11-1933 год. во е. Лабунипгга, Охридска околија, 
од татко Џемил оски Сејдин и мајка Умеѓул, така 
да во иднина личното име ќе му гласи Велиоски 
Изет. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17202/2 од 28-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Трпевски Јованче, роден на 4-1-1927 година, во е. 
Ракотинци, Скопска околија, од татко Трпевски 
Боне и мајка Трпевска Мара, така да во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Петровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (148) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-44053/1 од 5-УШ-1953 
год. ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Јовчевиќ Игњат, роден на ден 20-ХИ-1926 год. во 
село Уланци, Титоввелешка околија, од татко Јов-
чевиќ Данило и мајка Павлина, така да во иднина 
фамилијарната име ќе му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (149) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18005 од 28-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Источки Бојан, роден на 8-1V-1929 год, во е. Болно, 
Охридска околија, од татко Михајло и мајка Панда 
така да во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Тасевиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (154) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18131/1 од 28-УШ-1358 
год, ја одобри промената на фамилијарно™ име на 
Мурсел, Неќи, роден на 11-УШ-1934 год. во град 
Скопје, од татко Хајдар и мајка Незаќет, така да 
бо иднина фами лиј зрното име ќе му гласи Ну ре-
дниов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (155) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18162/1 од 28-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарно™ име на 
Крстевски Славко, роден на 9-Х-1932 год. во е. Дре-
нок, Охридска околија, од татко Крстевски Крсто 
и мајка Тодора, така да во иднина фамилијарно™ 
име ќе му гласи Трајановски. 

Промената се протегнува и на малолетното му 
дете Душко, родено на 21-УП-1958 год. во Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ. (158) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-21291/1 од 6-1Х-195Ѕ 
год. ја одобри промената на личното име на Мал-
чева Славјанка, родена на 27-У1-1938 год, во е. Бла-
тец, Штипска околија, од татко Малчев Јордан и 
мајка Димитрова Марија, така да во иднина лич-
ното име ќе ќ гласи Иванова Славка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (159) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—21273/1 од 6-1Х-1958 
год, ја одобри промената на фамилијарното име на 
Стојковски Петар, роден на ден 14-1-1931 год, во 
град Скопје, од татко Стојковски Панко и мајка 
Илинка, така да во иднина фамилијарно™ име ќе 
му гласи Перковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (162) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Костадин П. Мастулов, од Скопје, ул. „Инду-
стриска" бр. 29, има поднесено тужба за утврдување 
на брак, против Лефтерија Ат. Гогова«, од е, Тра-
сите, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Лефтерија А. Гогова во 
срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ", да ја. соопшти на судот 
својата сегашна точна адреса или се јави лично. 
Во противен случај ќе ќ биде определен привремен 
старател, кој на расправата ќе ја застапува на неј-
зини разноеки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 467/58. (130) 

Костадина (Коста) Костова Панајотова, од Скоп 
је, подаде тужба за утврдување на брак, против 
Георги Кујунооглу, бивш жител на град Солун — 
Грција, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Георги Кујунооглу, бивш 
жител на град Солун — Грција, во срок 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 привремен старател, кој на рас-
правата ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1126/57. 
(131) 

Лонде Д. Поп Николов, од Горче Петров, ул. 
„Нов живот" бр. 8, подаде тужба за утврдување на 
брак, против Василка Л. Поп Николова, од е. Би-
ралци, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Василка Л. Поп Нико-
лова, во срок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ", да ја соопшти 
на судот својата сегашна точна адреса или се јави 
лично. Во (Противен случај ќе ќ биде назначен при-
времен старател, кој на расправата ќе ја застапува 
на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 481/58. (132) 

Шасине Бари Селман, од Скопје ул. „70" бр. 11, 
подаде тужба за бракоразвод, против Селман Емин 
Бари, порано од Скопје, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот селман Бари, од Скопје, 
а сега во неизвесност, во срок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ", да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или се јави лично. Во противен случај ќе му биде 
одреден привремен старател, кој на расправата ќе 
го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 779/58. 
(136) 

Владо Александров Миладинов, од е. Романов-
ци — Кумановска околија, подаде тужба за утвр-
дување постоење на договор за купопродажба, про-
тив Фетија Исмаила Бектеши, од е. Романовце, а 
сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Фетија Исмаили Бакте-
ши, од е. Романовци, а сега во неизвесност, во срок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ", да ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или се јави лично. Во противен 
случај ќе Л биде одреден привремен старател, кој 
на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 82/56. (141) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Џемиле Раиф Агдинова, од е. Меџитлија, под-
несе до овој суд тужба за развод на бракот, против 
Ајдиновски Раиф, од е. Меџитлија, а сега во неиз-
весност. 

Бидејќи тужениот Раиф е во неизвесност и со 
непозната адреса се повикува во срок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави или одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му биде одреден застапник 
по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 257/58. (125) 

Крстевски Сотиров Ставре, од Крушево, под-
несе до овој суд тужба за развод на бракот, против 
Крстевска Ставрева Елисавета, од е. Ковач, а сега 
во неизвесност. 

Бидејќи тужената Елисавега е во неизвесност & 
со непозната адреса, се повикува во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај ќе # биде одреден застап-
ник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 136/57. (133̂  

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Титов 
Велес бр. 3158/1 од 21-У-1958 год. е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 8, рег. бр. 8 установата под назив: 
Секција за подигање и узгој на канадска топола 
и други тополови култури, со седиште во Титов 
Велес. Предмет на работењето на установата е: а) 
подигање, негување, уредување, заштита и правил-
но користење на подигнатите тополови култури; б) 
подигање на појаси со канадски тополи на брего-
вите на реката Вардар; и в) ползување и подигање 
на други тополови култури за своите потреби. 

Установата е основана со решението на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија — Титов 
Велес бр. 3325 од 17-1У-1958 год. 

Установата ќе ја потпишува и застапува инж. 
Димитар Богатинов, кој го заменува директорот. 
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Службен весник на ИРИ 
РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА: 

Цена 
1) Збирка на републички прописи за прекршоци — со појасненија — уредиле и 

коментирале Димитар Стојчев и Мирослав Тодо ровски — издание 1958 — — 320 дин. 

2) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар Христов 
— издание 1956 — — — — — — — — — — — — — — — — 210 дин. 

3) Закон за правата и должностите, изборот и от повикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание — издание 1958 — — — — — — 80 дин. 

1) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци 
— издание 1957 — — — — — — — — — — — — — — — — НО дин. 

5) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 — — — 45 дин. 

6) КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ": 

— за 1947 година —' — — — — — 240 дин. 
— за 1951 година (30) — — — — — 350 дин. 
— за 1952 година (23, 31) — — — — 560 дин, 
— за 1953 година (2) — — — — — 600 дин* 
— за 1957 година (1, 2, 8) — — — — 1000 дин. 

Порачките ги прима администрацијата на „Службен весник на НРМ" — Скопје. Парите да 
се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Титоввелешка око-
лија — Титов Велес. 

Бр. 3158/1—1958 год. од Одделението за сто-
панство на НО на општината Титов Велес. (671) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа на НО на општината Струга бр. 05—5032/1 
од 7-У-1958 год., а во врска со решението бр. 6370/ 
1956 год. во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 14—15, рег. бр. 6 Станицата 
за унапредување на лозарството во Охридска око-
лија, со седиште во Струга, се запишани следните 
измени: 

1) орган надлежен за работите, задачите и уп-
равувањето со установата е НО на Охридска око-
лија — Охрид, преку неговиот Совет за стопанство, 

— управниот одбор на установата како колек-
тивен орган на управувањето, и 

— управникот на установата земјоделскиот 
техничар Тоде Трпески; 

2) застанувањето и потпишувањето на установа-
та ќе го врши управникот на установата — земјо-
делскиот техничар Тоде Трпески., 

Бр. 05—5032/1—Д958 год. од Одделението за оп-
шта управа на НО на општината — Струга. (575) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

244. Правилник за приватните и дополнител-
ните испити во стручните школи — — 465 

245. Дополнение на XIII, XIV, XV, XVI, XVII и 
XVIII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд во 1958 година — — 469 

246. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Друштвото на нижите медицин-
ски работници во Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 46Ј 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември*'. Одговорен уредник П. Ја невски. Пош. фах 51. Тел. 19-86. Жиро сметка при 

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698. Печатница „Гоце Делчев" II (3844) — Скопје. 


