Смрт на фашизмот — Слобода на народот!

НА

НАРОДНА

РЕПУБЛИКА

Скопје, понеделник 14 ноември 1949 година

Бр. 24

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен
весник на НР Македонија" Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите
не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.
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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 Македонија донесе

О С Н И В А Њ Е МИНИСТЕРСТВО З А НАУКА И КУЛТУРА
НА Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А

1. Со цел за поуспешен развој на науката л културата, се оснива Министерство за наука и култура на НРМ.
2. Министерството за наука и култура ќе ги превземе:
сите работи од Комитетот за универзитет, високи школи и
научни установи на Владата на НРМ, работите на културата
и уметноста од Министерството на просвета, како и работите на киноматографската и радиодифузната служба.
3. Министерството за наука и култура на НРМ е сојузно-рспубликанско министерство.
4. Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.
5. Овој Указ влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 15
Скопје, 13 октовои 1949 година,
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Џунов с. р.
Богоја Фотев с. р.

217
Врз основа на чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Република Македонија а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ
З А РЕКОНСТРУКЦИЈА

НА В Л А Д А Т А НА

Год. V

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи
250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ - Скопје 8401,812

7. за Министер за наука и култура Крсте Црвенковски, досегашен министер на Владата на НРМ и Претседател на Комитетот за универзитет, високи школи и научни
установи.
III.
Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.
Скопје, 19 октоври 1949 година.

УКАЗ
ЗА

МАКЕДОНИЈА

ПРЕЗИДИУМ

НА

НАРОДНОТО

СОБРАНИЕ

НА

НАРОДНА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Ристо Џунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

Врз основа на член 73 т. 1 од Уставот на Народна
Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 2 од Законот
за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република
Македонија донесе
У К А З
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Народното собрание на Народна Република Македонија се свикува на VI редовно заседание на 26 октоври
1919 година.
У. Бр. 17
Скопје, 19 октоври 1949 год.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Џунов с. р.
Богоја Фотев с. р.
2 1 0

НРМ

I.
Се разрешаваат од досегашните им должности:
1. Претседателот на Комисијата за државна контрола
на НРМ Борко Темелковски:
2. Министерот на земјоделието Вера Ацева;
3. Министерот на трудот Боге Кузмановски; и
4. Министерот на комуналните работи Киро Георгиевски.
II.
Се поставуваат:
1. за Потпретседател на Владата на НРМ Борко Темелковски, досегашен Претседател на Комисијата за
државна контрола на НРМ;
2. за Претседател на Комисијата за државна контрола
на НРМ Вера Ацева: досегашен министер на земјоделието
3. за Министер на земјоделието
Боге Кузмановски,
досегашен министер на трудот;
4. за Министер на комуналните работи Љубо Зафиров, досегашен потпретседател на Градскиот народен одбор
на град Скопје;
5. за Министер на трудот Џафер Кодра, народен пратеник и мајор на ЈА;
6. за Министер на Владата на НРМ и Претседател на
комисијата за ревизија на генералните проекти при Владата
на НРМ Киро Георгиевски, досегашен министер на комуналните работи; и

Врз основа на чл. 24 од Законот за избор на одборници за наполните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОМЕНА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ВО СОСТАВОТ
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА НРМ
Се разпешаваат од должноста:
1..како член на Изборната комисија на НРМ Благој Левков; и
2. како заменик член на Изборната комисија на НРМ
Фаќа Лејкова,
На нивно место се поставуваат:
1. за член на Изборната комисија на НРМ Коце
Белчев, член на Главниот одбоо на Сојузот на синдикатите на НРМ; и
2. за заменик член на Изборната комсиија на НРМ Блага
Поповска член на Главниот одбор на АФЖ.
Р. Бр. 2
Скопје, 26 октоври 1949 год.
ПРЕЗИДИУМ

НА Н А Р О Д Н О Т О С О Б Р А Н И Е
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џунов с. р.

НА

НАРОДНА

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 24 Стр. 192

2 2 0
Врз основа на член 22 с\% 1 а во врска со чл, 20 и
51 од Законот за избор на одборници за народните одбори
и член " о ,л Законот за Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРОЈНИОТ СОСТАВ НА ОБЛАСНИТЕ,

ОКОЛИСКИТЕ

ГРАДСКИТЕ И РЕОНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ
Бројниот состав на обласните, околиските градските
и реонските народни одбори се одредува:
I. -

НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ

1) за Битолска област
2) за Скопска област
3) за Штипска област
И. -

1)
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7)
8)
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26)
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за
за
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Беровска околија —
Битолска околија
Бродска
околија
Ревѓелисха околија
Гостиварска
околија
Дебарска
околија
Демир-Хисарска околија
Горче Петровска околија
Кавадарска околија
Кичевска околија
Кочанска околија
Кратовска
околија
Крибопаланечка околија
Крушевска околија
Кумановска околија
Охридска околија
Прилепска
околија
Радовишка околија
Ресенска околија
Светоникалска околија
Скопска околија
Струмичка
околија
Струшка околија
Тетовска околија
Титов Велешка околија
Иаревоселска околија
Штипска околија

I"

за !
за II
за П?
за IV
Бр. 3

Скопје
Битола
Куманово
Охрид
Прилеп
Струмица
Тетово
Титов Велес
Штип

ОДБОРИ:

70 одборници,
и
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"
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"
150
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"
70
"
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"
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"
п
120
130
"
100
"
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"
50
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НА ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ

градот
градот
градот
градот
градот
градот
градот
градот
гравот

IV. -

П
2)
3)
4)
Р.

209 одборници,
— — 195
"
180
"

НА ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ

ЈП. -

1)
7)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ОДБОРИ:

ОДБОРИ:

170 одбогжици,
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70
"
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п
70
70
"
70
"
70
"
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НА РЕОНСКИТЕ НАРОДНИ

ОДБОРИ:

I
реон на град Скопје
НО одборници,
реон на град Скопје
ПО
"
п
реон на град Скопје
реон на град Скопје
95
"
8 ноември 1949 година Скопје

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

Секретар,
Ристо Џунов с. Р.
Врз основа на чл.
одборници за народните
зидиумот на Народното
Народното собрание на
донесе

22 ст. 4 од Законот за избор на
Одбори и чл. 8 оц Законот за Пресобрание на НРМ Президиумот на
Народна \ Република
Македонија

РЕШЕНИЕ
ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И Л КОМИСИИТЕ ПРИ НАПОНА ПОДРАЧЈЕТО Н \ РГГГП^Т ^
е и п т р ЧЛ ИЗБОРИ Чг НА. ГАГОДНГОт ОДБОР РЛ ГРАД СКОПЈЕ
г
.1 У Л И "
-7"! НапочП--АТ отбол "1
г ,-л л
н г 25 дгкеуплч 1919 година во поедини реони
на гп. Скопје ќе се избираат:

Скопје, 14 XI 1949 год. -

Год. V

1)
2)
3)
4)

во I реон
46 одборници,
во II реон
50
"
во III реон
37
"
во IV реон
37
"
Р. Бр. 4 8 ноември 1949 година Скопје
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Џунов с. р.
Богоја Фотев с. р.

лС

'-Е

Врз основа на член 14 од Законот за избор на одборници за народните одбори и на член 8 од) Законот за
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот
на Народното собрание на НРМ го издава следното

НАПАТСТВИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ
ОДБОРИ
I. — Надлежните изборни комисии ги утврдуваат изборните единици за избор на обласни народни одбори по
следните начела:
а) па една изборна единица за избор на обласни народни одбори може да се избира само еден одборник на
обласниот народен одбор;
б) изборните единици за избор на одборници за обласните народни одбори мораат да
опфаќаат приближно
еднаков број жители и да прават една единствена физичка
целина. Бројот на жителите се утврдува спрема податоците
Од последниот попис на населението;
в) изборните единици за избор на одборници за обласните народни одбори по правило ќе бидат поголеми од
изборните единици за избор на околиски односно градски
народни одбори. Поради тоа, за образувале на изборни
единици р."1 избор на обласни наполни одбори ќе мора помалите изборни единици за избор на околиски односно градски народни одбори да се соединуваат. Следователно ако
од пет изборни единици за избор на околиски односно
градски народни одбори тлеба да се образуваат две извесни единици за избор на областен народен одбор, во една
изборна единица за избор на областен народен одбор ќе
влезат, две од изборните единици за избор на околиски односно градски народен одбор, а во другата изборна единица за избор на областен народен одбор ќе влезат другите трн изборни единици за избор на околиски односно
градски народен одбор;
г) при образувањето изборни единици за избор на
областен набоден одбор можат нели подрачја на два или
повеќе помали месни
народни одбори да се соединат во
една изборна единица, но подрачје на еден местен народен1
одбор не може да се подели во две изборни единици. Исто
така подрачјата на месните народни одбори н? можат да
се делат кити поедини делови да се соединуваат со подрачјето или со делови од подрачјето на друг народен одбор, а пак во случај на соединување на подрачјата на дна
или повеќе месни народни одбори во една изборна единица, мора подрачјето на еден местен народен одбор во
целост да се соедини со целото подрачја на друг таков народен одбор.
П. — Ова Напатствие влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен весник па Народна Република
Македонија".
Бр. 12ЅЅ 8 ноември 1949 година Скопје
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар
Претседател,
Ристо НУНОВ с. р.
Богоја Фотев с. р.

9 ,да

ЈЅлЅХГ Л4Џ,
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Врз основа на чл. 8 стр. 4 од Основната Уредба за
проектирање ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 48 од 9-У11948 година) а по предлог од Министерот за комунални работи, Владата на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА СОСТАВОТ И НАДЛЕЖНОСТА НА КОМИСИЈАТА ЗА
РЕВИЗИЈА ИДЕЈНИТЕ ПРОЕКТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО
ПА КОМУНАЛНИ
Р А Б О Т И НА КОМИСИИТЕ ПРИ И З В Р ШНИТЕ О Д Б О Р И НА ОКОЛИСКИТЕ О Д Н О С Н О ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОД,БОРИ

1) Во состав на Комисијата за рспн.т-':' грчките проекти при Министерството за комуналии раСотч влегуваат;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Бр. 24 Стр. 193

а) Помошник ,на Министерот за комунални работи за
оперативниот сектор — како претседател;
б) Началникот на Управата за комунални работи на
Министерството за комунални работи, кој што е уједно и
заменик на претседателот;
в) Началникот на Управата нѓа локална индустрија и
занаетчиство на Министерството за комунални работи;
г) Началникот на Одделението капитална изградба на
Министерството за комунални работи;
д) Претставник од Министерството на трудот; и
е) Претставник од Министерството за народно здравје.
Во оваа комисија влегува и претставник од Министерството за народна одбранеа, во колку то^ Министерство го
одреди.
Ако извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор смета, дека треба да делегира свој прет.
ставриќ во оваа Комисија, ќе ја извести за тоа Комисијата
при доставувањето проектите на ревизија. Исто така Министерството за комунални работи може, кога ќе најде за потребно, да повика како член на Комисијата претставник од
извршниот одбор к а околискиот односно градскиот народен одбор.
2) Во состав на Комисијата за ревизија ма ндеЈни прое в и при извршните одбори на околиските односно градските народни одбори влегува:
а) Пргтседателот на Пла,нската комисија, кој што е
уедно и претседател! на Комисијата;
б) Повереникот на комунални работи, кој што е уедно и заменик на претседателот;
в) Повереникот зћ индустрија;
г) Повереникот за Надежите;
д) Инспекторот на трудот;
е) Санитарниот инспектор:
ж) Еден стручњак (инжињер или техничар) и
3) И,нвеститорот.
Извршниот одбор на околискиот односно градскиот
народен од(к?Ј кому што / е потребни стручњаци!, може
истите на ги побор? од други народни одбори или од Министерството за комунални работи, а упатувањето на стручњаци ќе станува по распоредот што ќе го изврши Министерството за комунални работи,
Претставник од Министерството за народна одбрана
влегува во оваа комисија, во колку тоа Министерство го
одреди.
Кај околиските народни одбори во оваа Комисија влегува и претседателот на месниот народен одбор на чи?1
подрачје се подигнува објектот.
II
Кај Комисијата за ревизија на идејни проекти при
извршните одбори на околиските односно градските народни
одбори се ревидираат проекти за објекти од локално значение и тоа:
Проекти за занаетчиски работилници, хл!адки купатила,
ѓубришта, стрзодерници, јавни клозети, мртвачница станбени згради во вредност од милион динари, водоводи за куќни инсталации за згради во вред,ност од 1,000.000 динари,
опразки на водовод и канализација за сите згради, на електрично осветление за сите згради (осем оние што се прегледуваат во Министерството за комуналии работи како
ново градби или преправки), преправки на сите згради во
вредност до 200,000 динари, проекти за сите продавници
кујни (со исклучеле к а парните и електричните), рестор а н и и мензи (осем специјалните I и II класа), хотели во
вредност до 1,ООЛООО динари, колски ваги, заколни претпријатија, бунари, чешми и продавници за цвеќе.
Сите останати проекти за обекти од локално знаменце, се ревидираат кај Комисијата за ревизија! на идејни
проекти при Министерството на комунални работи.
Во колку еден проект од надлежност на Комисијата
при извршен одбор на околиски однос.но градски народен
одбор чини составен дел од пооекти, таа Комисија ќе го
ревидира и тој проект, Комисијата при Министерството за
комунални работи може ако најде дека тоа е поради важноста ,на обектот потребно, да ги ревидира и проектите
од надлежноста на комисиите при извршните одбори на
околиските односно градските народни одбори, известувајќи
ги за тоа надлежните извршни одбори.
Комисијата за ревизија идејни проекти при Министерството за комунални работи може да предаде на комисиите за ревизија идејни проекти при извршните одбори
на околиските; од)кЛЖо градските народни одбор:? да ги
ревидираат сино проекти на обгкт
кој што но ова решение не се изрично ставени во надлежност на тие комисии.

Скопје, 14 XI 1949 год. -
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III
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 2989 16-1У-1949 год. Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ',

Л. Колишевски, с. р.
Министер за комунални работи,
Ахр. К. Георгиевски с. р.

Врз основа на чл. 12 став I од Уредбата за ученички
домон за учениците од средните и средните стручни, вишите основни и нижитс стоучни школи (Службен весник на
НРМ" бр. 18/48 и бр. 19/49, а со цел работата на домоите
да се одвива поправилно и поуспешно, пропишувам

ПРАВИЛНИК
ЗА П О П О Л Н У В А Њ Е НА ПРАВИЛНИКОТ З А
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УЧЕНИЧКИТЕ
ДОМОН
ПРИ
ГИМНАЗИИТЕ И ПРИ УЧИТЕЛСКИТЕ ШКОЛИ

Член 1
Правилникот за организацијата и работата на ученичките домови при гимназиите и по" у ч и т е л и т е
школи
(„Службен весник на НРМ" бр. 36/48) се дополнува така
што пог^е член 7 се додава нов член 7а кој што гласи:
"Надзор на ,домот и над работата на управата на домот врши и директорот на гимназијата односно на учителската ШКОЛА ПРИ која што е основан домот.
Директорот на гимназијата
односно на у ч и т е л с к а
школа при која што е осниван домот, може и на Министерството за просвета да дава предлози за отклонување на
недостатоци и унапредување на домот".
Член 2
Овој Правилник влегува во гила од денот на објавувањето
му во ,-Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 15940 14 X 1949 год. Скопје
Министер за просвета,
Димче Стојанов—Мире с. р.
2
Врз основа на точка 3 од Решението за одредување
земјоделските производи што ќе се купуваат по одредените
државни цени (врзани цени) „Службен лист на ФНРЈ" Бр.
56/49. а во согласно со Министерот за трговија и снабдување, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
КОИ
Ќ Е СЕ КУПУВААТ ПО ДРЖАВНИТЕ (ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ
Член 1
Претпријатијата за откуп односно нивните станици,
другите овластени претпријатија, како и земјоделските задруги можат да купуваат од ситните и средните индивидуални земјоделски стопанства, покрај земјоделските
производи наведени во точка 1 од Решението за одредување земјоделските производи што ќе се купуваат по одредените
државни (врзани) цени уште и следните земјоделски производен!^:
1) Емши: орехи со меки и полу меки ,п,уски. лешници, бадеми со љуски. суви смокви, асталски јабуки и
асталско грозје, коштани, дуњи и кали,иии;
2) мед. и восок од пчели;
3) дрва, ќумур за утлесуење и ковачи:
4) зарзават: пиперки бабури, праз, патлиџани и индустриски кристални.
Овие земјоделски производи ќе се откупуваат под
условите п р о в е а н и во Уредбата за одредување
најголемиот износ до кој што можат д.а се продаваат земјоделските ПРОИЗВОДИ ПО. Врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ"
Бр. 30/49).
Член 2
Овоа Решение влегува во сила со денот на о6јав\ пгњето во „Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 6595 20 X 1949 год. Скопје
Министер,
на државните набавки на НРМ
П. Менков с. р.
СОЈГ-ПВГРИ МНМЧСТЕП

па г г г с г - " " ^"гѕбтурзњ" на НРМ
Хр. Бајевски с. р,

Скопје, 14 XI 1049 год. -
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Врз основа на точка 3 и 4 од Решението за одредување земјоделските производи што ќе се купуваат по одредените државни цени (свиканите цени) „Службен лист на
ФНРЈ" број 56/49) во согласив со Министерот за трговија
и снабдување на НРМ, а по прибавеното согласив на Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ и Министерот
на државните набавки на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКУПУВАЊЕ

НА СЕНО И СЛАМА

ПО

ДРЖАВНИТЕ

ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ
I
Претцријатиата за откуп на житарици, оризова арпа и
фураж односно нивните станици, како и другите овластени
претпријатија можат да купуваат од ситните и средните индивидуални земјоделски стопанства по одредените државни (врзани) цени: ливадско сено детелина грахорица и слама под условите прописани во Уредбата за одредување најголемиот износ до кој што можат да се продават земјоделските производи по врзаните цени („Службен лист на
ФНРЈ." бр. 30/49).

и

Државните (врзаните) цени за сено и слама се одредуват и тоа:
а) за ливадско сено
Динапи 1,50 по 1 кгр.
за детелина и грахорица
Динари 2
по 1 кгр.
б) За слама овесна и ечменица
Динари 1
но 1 кгр.
за слама од пшеница и
останати житарици
Динари 0,80 по 1 кгр.
Предните цени се подразбират франко стовариште на
најблиската откупна станица, франко вагон или превозно
судство према споразумог на откупното претпријатие со
производителот и тоа за добра здрава и сува стока, квалитетот уобичаен во трговиата.
III
Овоа Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 6443 15. X. 1949 год. Скопје
МИНИСТЕР
НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ НА НРМ
П. Менков, с. р.
СОГЛАСЕН

МИНИСТЕР
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НРМ
Хр. Бајалски, с. р.

227
За да се забрза и да се олесни создавањето на учитело т кадао во НР Македонија, а врз основа чл. 21 во врска
со чл. 31 став II и III од Правилникот за приправничкиот
с:аж стручните испити и курсеви за сојузните службеници од
! чосветно-научната струка ("Службен весник на ФНРЈ" бр.
Ј /48) и чл. 1 од Уредбата за проширување важноста на
сојузните прописи за струките на сите државни службеници во ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бо. 54/49) и тто евла .
чувањето на Министерот за наука и култура на Владата
на ФНРЈ бр. 17007/49 од 15-УЦ1Л949 година, го донесувам
следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВЕТОМЕСЕЧЕН КУРС ЗА ОСНОВНИ
УЧИТЕЛИ ВО БИТОЛА И ВО ШТИП
1. Во Битола и во Штип се отвораат деветомесечни
курсеви за основни учители.
Наставата на курсевите ќе се изведува во три години
на ред по три месеци секоја година.
2. На курсевите еп примаат лица со свршен трети клас
прогимназија, четврти и петти клас гимназија или друга
школа рамна на гимназија.
3. Учењето на курсот се смета како свршено ако се
положат испитите во трите години.
4. Со цел да го офоомјат своето учителот образование,
учителите што ќе го завршат со успех деветомесечниот
ѓуре должни се да полагаат и посебен завршен испит во
) амките на материјалот и програмата за учителскиот дчичомски^ испит.
Времето и местото за полагање на тој испит ќе се
( предели дополнително^ Полагањето на испитот треба да
С:;де во текот на приправничкиот стаж.

Бр. 24 Стр. 194

5) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 15981 15 октоври 1949 год. Скопје
Министер за просвета,
Димче Стојанов - Мире с. р.

22 в
Врз основа на чл. 3 став 1 од Законот за седумгодишното основно школување, а по предлог на Околискиот
народен одбор на
Куманозска
околија, го донесувам
следното

РЕШЕНИЕ
ЗА

ОСНИВАЊЕ

СЕДМОЛЕТКИ
ОКОЛИЈА

ВО

КУМАНОВСКА

1. Се оснива седмолетка со македонски наставен јазик во с. Орашац, Кумановска околија
2. Се оснива седмолетка со српски наставен јазик во
с. Стаоо Нагоричане, Кумановска околија.
3. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 14314, 6 октоври 1949 год. Скопје
Министер за просвета,
4
Димче Стојанов — Мире с. р.
Врз основа на чл. 85, 86 и 87 од Законот за избор на
одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околискиот народен одбор Гостивар го донесува следното:

РЕШЕНИЕ
за распишување избери за народни одборници ^а Околискиот народен одбор Гостивар.
Се распишуваат избори за едно одборничко место во
Месниот народен одбор село Рибница и това:
1. Во изборната единица бр. 1 која го опфаќа целото
село.
Избооите ќе се одржат на 20 ноември 1949 година.
Од Извошниот одбор на Околискиот народен одбор
Гостивао 15-Х-1949 година.
Бр. 13087
С О Д Р Ж И Н А

Рег. бр.
Страна
216 — Указ за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија
191
217 — Указ за реконструкција на Владата на НРМ
191
218 — Указ за свикување Народното собрание на Народна Република Македонија ца VI редовно заседание
191
219 — Решение за промена членови и заменици во составот на Изборната комисија на НРМ
191
220 — Решение за бројниот состав на обласните, околиските, градските и реонските народни одбори 192
221 — Решение за бројот на одборниците што ќе се избираат на подрачјето на реоните во Скопје за
изборите на народниот одбор на гр. Скопје
192
222 — Напатствие за утврдување на изборните единици за избор на одборници за обласните народни
;
одбори
;
192
223 — Решение за составот и надлежноста на комисијата за ревизија идејните проекти при Министерството за комунални работи па комисиите при
извршните одбори на околиските односно градските народни одбори
—
— 192
224 — Правилник за дополнување на Правилникот за
организацијата и работата на ученичките домон
при гимназиите и при учителските школи
193
225 — Решение за одредување земјоделските производи кои ќе се купуваат по државните (врзаните)
- цени
'
193
226 — Решение за откупување на сено и слама по државните врзани цени
т
194
227 — Решение за отварање деветомесечен курс за
основни учители во Битола и во Штип
194
228 — Решение за оснивање седмолетки во Кумановска
околија
194
229 — Решение за распишување избори за едно одборничко место во Месниот народен одбор с. Рибница 194
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