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92. 

На основа член 35 став 2 од Законот за учи-
лишта за квалификувани работници („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 38/57), Советот за просвета на На-
родна Република 'Македонија по предлог на Секре-
таријатот за труд на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНАТА ШКОЛСКА ПРЕТСПРЕМА 

ПОТРЕБНА ЗА УПИС ВО УЧИЛИШТАТА ЗА 
КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ 

Член 1 
За слушатели во училиштата за квалификува -

ни работници можат да се запишуваат полуквали-
фикувани работници во занимањата предвидени со 
Правилникот за струките и запирањата („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 19/501) кои ја имаат минималната 
школска прет спрема пропишана со овој Правилник 
ако ги исполнуваат останатите услови од чл. 35 од 
Законот за- училиштата за квалификувани работни-
ци („Службен весник на НРМ" бр. 38/57). 

Член 2 
Спремата на завршено најмалку VIII одделение 

основно осумгодишно училиште 1ЛШИ на него рамна 
спрема е потребно за овие струки и занимања: 

1. Во метална струка 
Конструкционата бравар 
Уметнички бравар 
Цртач на метал 
Аеро-механ. моториста 
Прецизен аеромеханичар 
Аеро-монтер. 

2. Електро-техничка струка 
Електромеханлчар за електро-мотори и гене-

ратори 
Електромеханичари за трансформатори 
Електромеханичари за изработка на разводни 

постројки и апарати 
Електрсмеханичар за изработка на електрични 

инструменти 
Електромеханичар за електрични мерења 
Електромеханичар за медицински апарати 
Електромотор за и спр а в ув ачклте станици 
Аеро-електромеханичар. 

3. Во техничка струка за електроврски 
Електромеханичар за ТТ уреди 
Електромеханичар за високофрек. уреди 
Електромеханичар за радио уреди 
Радиомехашпчар 

Електро-монтер на сигнални и афтоматски 
уреди. 

4. Во кинотехничка струка 
Киноапаратор 

5. Во графичка струка 
Рачен словослагач 
Машински словослагач 

6. Во хемиска струка 
Дестллатор 
Производител на сапун 
Производител на нитролакови и шпиртни лако-

ви и емелј. 
Производител на козметички препарати 
Производител на вештачки гасила 
Производител на рударски експлозиви 
Производител на воени) експлозиви 
Производител на безчадни барути 
Пиротехничар 
Електролизер на хемикалии 
Производител на фотопапир за копирање 
Леач на суров филм и фалим 
Ракувач со апарати за сува дестилација на дрво 
Ракувач со апарати за танинеки екстрати 

7. Во хемиско-фарм. биолошка струка 
Производител на органски синтетички производи 
Производител на аноргански синтетички про-

изводи 
Производител на органо-терпеутски производи 
Производител на биолошки производи 
Производител на фармацевтски производи 
Производител на алкохолоиди 
Производител на длетеки препарати. 

Член 3 
Спремата на завршено на јмалку VI одделение 

основно осумгодишно училиште или на него рамна 
спрема е потребна за овие струки и занимања: 

1. Во метална струка 
Алатничар 
Уметнички леач 
Аеро-лимар 
Лимар за медицински апарати 
Механичар за медицински инструменти 
А еро-механмчар 
Преплови механичар 
Пушкар 
Часовничар 
Метал о>-моделар 
Монтер на парни турбини 
Монтер на стобил. мотори 
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Монтер на стобил. парни машини 
Монтер на парни котлови 
Монтер на хидро-машлни 
Монтер на фабрички простројки 
Контролор на механичка обработка 

2. Во електротехничка струка 
Електромехашгчар за кабл оски прибор 
Електро монтер за електрични машини 
Електромеханичар за термички уреди 
Електромотор за електрични водови 
Електромотор за разводни постројки 
Електро уклопуничар 
Електромонтер на трансформатор 
Електровиткач 
Електроинсталатор за јака струја 
Електроинсталатор за слаба струја 
Погонски електричар 
Автоелектричар 

3. Во техничка струка за електроврски 
Електромеханичар за телеграфски уреди 
Електромеханичар за телефонски уреди 
Инсталатор ТТ 
Испитувач на ТТ линии и апарати 
Испитувач на тел. телегр. уреди 

4. Во кинотехничка струка 
Кинотонски механичар 
Филмски лаборант 

5. Во графичка струка 
Печатарски машинист 
ЈГитографски цртач 
Фото-ллиго ретушер 
Јаткач на бакротиск 
Ретишер на бакротиск 
Пантограф 
Гравер во печатница 
Печаторезач 
Резбар на ноти 
Репродукционен фотограф 
Портрет фотограф 
Леач на рел јефи 

6. Во прехранбена струка 
Производител на чоколада 
Производител на бомбони 
Производител на конзерви од месо 
Преработувач на овоштие и зарзават 
Изработувач /на сенф. кисели конзерви и (кон-

зервирање) 
Производител на пијалоци 

7. Во тутунска струка 
Изведувач на технички опити 

8. Во Керамичко-огноотпорна струка 
Составувач на маса во керамичка индустрија 
Сликар на керамика 

9. Во стакларска струка 
Сликар на стакло 

10. Во хемиската струка 
Производител на аноргански соли 
Производител на аноргански бази 
Производител на катализатор 

Производител на терпентин и калафинии 
Производител на уљани лакови 
Производител на анортанскл' вештачки бои 
Пресар на вештачки маси 
Производител на пластични маси 
Производител на средства за заштита на расте-

нијата 
Производител на средства за одбрана од напад 
Производител на електропечки 
Производител на плин (во плинара) 
Ракувач со регенерација на ото па ла 
Производител на бруски папири — платно 
Ф ото-ему лзи онер 
Ракувач со реторни печкл и со плински гене-

ратори ^дестилација на дрво) 
И. Во дрвопреработу ванка струка 

Дрвомоделар 
Дрвокројач 
Каросерист 

Член 4 
Спремата на завршено на јмалку IV одделение 

основно училиште или на него рамна спрема е 
потребна за слте други струки и занимања предви-
дени со Правилникот за струките и занимашата, а 
кои не се наведени во член 2 и 3 рд овој Пра-
вилник. 

Член 5 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр. 04—1353 
1 април 1958 година 

Скопје 
Претседател, 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко З д р а в е в с к и , е. р. 

93. 
На основа член 28 став 5 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од ерозија и за уредување 
на пороите („Службен весник на НРМ" бр. 11/57), 
Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕГИСТАРОТ НА СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА 

ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИТЕ 

I. 
Со ова Упатство се п р о т а т у в а начинот за во-

дење на регистар за стрмните земјишта загрозен.* 
од ерозија и за пороите. 

II. 
Регистарот го води Секретаријатот за шумар-

ство на Извршниот совет за територијата на Н Р 
Македонија, односно органот на управата надлежен 
за работите на шумарството' на народниот одбор на 
ок оли јата. 

За сливовите кои се наоѓаат на територијата на 
две или повеќе околии, регистарот го води органот 
на управата надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на околијата за дел од сливот 
од подрачјето на окблијата. 
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III. 
Во регистарот се внесуваат загрозените земјиш-

та од ерозија одредени по член 4 од Законот за 
заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уре-
дување на пороите, како и водните течени ја кои 
спрема донесената основа за уредување на пороите, 
по член 31 од Законот, се категоризирани како 
порои. 

IV. 
Во регистарот се внесува положбата во време 

на уписот во регистарот на стрмните земјишта и по-
роите и сите настанати промени во текот на вре-
мето. 

За секој упис во регистарот и настанатите про-
мени органот на управата надлежен за работите на 
шумарството на народниот одбор на околијата ќе го 
известува Секретаријатот за шумарство на Изврш-
ниот совет. 

V. 
Регистарот се состои од книга уписник, книга 

именик и збирка на исправи подредени во фас -
цикли. 

Уписникот, 'именикот и збирката на исправи се 
водат одделно за стрмните земјишта и одделно за 
пороите. 

Уписникот го сочинуваат регистарски листови 
поредени по редослед на регистрирањето. 

Во именикот се уведуваат по азбучен ред нази-
вите на стрмните земјишта загрозени од ерозија, 
односно пороите што' се регистрираат во уписникот. 

Збирката на исправи ги содржи сите исправи 
што се однесуваат на стрмните земјишта загрозени 
од ерозија односно' порои, како и потисната листа на 
тие исправи. 

VI. 
Во уписникот за стрмни земјишта се врши ре-

гистрација по катастарски општини и тоа за секоја 
катастарска општана се водат ш> три регистарски 
листи ([образец број I, 1а и 16) кои носат еден ист 
регистарски број и исто поглавие. 

Во поплавието се внесуваат поширока и потесна 
локација на катастарската општина и тоа: сливот 
на водотекот, народниот одбор на околината и оп-
штината, реонот, називот на катастарската општина, 
регистарскиот број и дата на регистрирањето. 

VII. 
Образец број 1 содржи четири оддел а и тоа: 
A. Општи карактеристики за катастарската оп-

штина. 
B. Предвидени заштитни мерки со основата. 
В. Назив на меснокггите предвидени за заштит-

ни мерки. 
Г. Состојбата на техничката документација. 

У Ш . 
Во одделот А. се внесуваат следните елементи: 
а) под број 1 се внесува датата и бројот на 

„Службениот весник на НРМ" кота е реонот опреде-
лен како заштитен, 

б) под број 2 се внесува површината на ката-
старската општина во хектари, 

в) под број 3 се внесува вкупниот број на ж и -
телите во катастарската општина од последниот 
званичен попис на населението, 

г) под број 4 се внесува највисоката и најниска-
та кота на надморската височина на катастарската 
општина, како и средната надморска височина вд 
метри, 

д) под број 5 се искажуваат просечните 'нагиби 
на падините во проценти, 

г) под број 6 се внесува главната геолошка под-
лога (варовник, гнајс), тип и средна длабочина на 
земјиштето, 

е) под број 7 се искажува во хектари (вкупната 
површина на шумите а одделно по видот на одгле-
дувањето (висока, средна, ниска, шикара), 

ж) под број 8 се искажува во хектари вкупната 
површина под пасишта, 

з) под број 9 се искажува во хектари вкупната 
површина на голети, 

и) под број 10 се искажува во хектари вкупната 
обработлива површина, Посебно се искажува по-
вршината под едногодишни и многуте долини кул-
тури. Во површината под многуго дишни култури се 
искажуваат посебно': овошни насади, лозја, ливади 
и друго. 

IX. 
Во одделот В се внесуваат следните елементи: 
а) од број 1 до 6 се внесуваат во хектари по-

датоците од основата за површините предвидени и 
тоа: за преориентација во број 1 и 2, за експропри-
јација во број 3, за шумски мелиорации во број 4, за 
пошумување во број 5 и за мелиорација на пасиш-
тата во бро ј 6, 

б) под број 7 се внесуваат количински сите ос-
танати заштитни мерки предвидени по основата. 
(Примерно: контурни ровови 1520 м., тераси 2.520 м., 
контурни зидови 152 м. итн.), 

в) под број 8 се внесуваат вкупни трошоци за 
работите предвидени по основата, а искажани во 
илјади динари. 

X. 
Во одделот V се внесуваат називите на месно-

стите во катастарската општина на кои се предви-
дуваат заштитни мерки по приоритетот даден во 
основата. 

XI. 
Во одделот Г се внесуваат по редоследот на из-

работката сите студии, основи, проекти и други е л а -
борати кои се однесуваат за односната катастарска 
општина. 

За секој елаборат се назначува: називот, денот 
на изработката, број и дата на ревизијата и називот 
на обработете ачот. 

XII. 

Во образецот број 1-а се внесуваат податоци за 
извршената преориентација на културите од страна 
на сопствениците на земјиштето. Овој образец ги 
има следните графи во кои се внесуваат: 

1. реден број, 
2. година на извршените работи, 
3. месности во кои е извршена преориентација 

означени со својот реден број (од одделот V — обра-
зец бр. 1), 



Бр. 17 г-* Стр. 252 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 24 мај 1958 

4. вкупен број на опстанатите парцели, 
5. вкупна површина на опстанатите парцели во> 

хектари. 
6. 7 и 8. се внесуваат површините на постојните 

култури пред преориентацијата во' хектари и тоа: 
едногодишни, пасишта и останати површини што не 
се предвидени во точка 6 и 7, 

9—16. се внесуваат во хектари површините на 
културите по извршената преориентација и тоа: 
овошни насади, лозја, малини, пасишта, шуми и 
други култури. 

17—19. се внесуваат во илјади динари трошо-
ците дадени од страна на заедницата како помош за 
преориентација и тоа: за посадочен материјал, за 
останало и вкупна помош, 

'20. се внесуваат во илјади динари вкупните не-
посредни трошоци направени од страна на сопстве-
ниците на земјиштето. 

XIII. 
Образец бр. 1-6 содржи два оддела А и В. 
Во одделот А се внесуваат извршените работи 

за заштита на земјиштето од ерозија од стопански, 
задружни и други организации и тоа: назив на орга-
низацијата која ги извршила работите, височина на 
вложените средства, големина на опстанатата повр-
шина со назив на месноста и видот на извршените 
работи. 

Во одделот В се внесуваат сите поважни забе-
лешки што се однесуваат за односната катастарска 
општина Оштети, појави на ручеви, елементарни не-
погоди и друго). 

XIV. 
Уписникот за секој порој содржи два регистар-

ска листа (образец број 2 и 2а) кои носат еден реги-
старски број и исти поглавја. 

Во поглавјата се внесуваат поширока и потесна 
локација на поројот и тоа: приемен реципиент ^слив) 
нареден одбор на околијата и општината, називот 
на поројот, регистарскиот број и датата на реги-
стрирањето. 

XV. 
Образецот број 2 содржи 3 од де ла и тоа: 
А — Општи карактеристики на поројот. 
В — Состојба на техничката документација. 
В — Штети. 

XVI. 
ВО' одделот А се внесуваат следните елементи: 
а) под број 1 — се искажува површината на 

сливот на поројот во квадратни километри, должи-
ната на поројот во километри и просечниот пад на 
коритото на поројот во> проценти, 

б) под број 2 се искажува бројот на десни и леви 
притоки и нивната вкупна должина во километри, 

в) под број 3 се искажува типот на поројот (сми-
вач и подкопувач), 

г) под број 4 се искажува највисоката, најни-
ската кота и средната надморска височина, 

д) под број 5 се искажува главната геолошка 
подлога (каровиќ, гнајс ити.) и средната длабочина 
на земјиштето1, 

ѓ) под број 6 се искажува состојбата на вегета-
цијата во сливот на поројот во хектари и тоа: вкуп-
ната површина на шумите, по видот на одгледува-
њето на шумите и пасишните површини, 

е) под број 7 се назначуваат климатските при-
лики во поројот', 

ж) под број 8 се назначуваат кои катастарски 
општини се опстанати во сливот на поројот, 

з) под број 9 се назначува врската со региста-
рот за стрмни земјишта. 

XVII. 
Во одделот В се внесуваат по редоследот на из-

работката сите студии, основи, проекти, допунски 
проекти и други елаборати кои се однесуваат за по-
ројот. 

За секој елаборат се назначува: називот, датата 
на изработката, бројот и датата на ревизијата и на-
зивот на обработувано^ 

XVIII. 
Во одделот В се искажуваат штетите што ги 

причинува поројот и тоа: 
а) под број 1 се изнесува годишниот пренос на 

наносот во кубни метри по податоците од проектот 
или основата, 

б) под број 2 се искажува вредноста на годиш-
ните штети што ги причинува поројот на стопан-
ството1, 

в) под број 3 се искажуваат штетите на желез-
ничката линија и тоа: називот на железничката ли-
нија, местото на угрозеноста и должина на угрозе-
ната линија во метри, 

г) под број 4 се искажуваат штетите на пати-
штата и тоа: назив на патот, категорија на патот, 
место на угрозеноста и должина на патот што е 
утрозен во метри, 

д) под број 5 се искажуваат штетите на канал-
ската мрежа за наводнување и одводнување и тоа: 
називот на кана леќата мрежа, должината која е ди-
ректно нападната и должината која е загрозена во 
метри, 

ѓ) под број 6 се искажуваат штетите на земјо-
делските површини во хектари и тоа: површините 
кои се стално под нанос, површините кси се плават 
и површините кои се загрозени во сливот на поро-
јот од ерозијата, 

е) под број 7 се искажуваат во хектари штетите 
на шумското земјиште што е загрозено од ерозија, 

ж) под точка 8 се упишуваат имињата на насе-
лените места и индустриските објекти што се на-
паднати од поројот, 

з) под број 9 се внесуваат сите осгалати забе-
лешки што се однесуваат за настанатите штети. 

XIX. 
Образец број 2-а содржи четири оддела и тоа: 
А — Претсметка на работите за уредување на 

пороите. 
В — Извршени работи за уредување на поројот 

до 1945 год. 
В — Извршени работи за уредување на поројот 

од 1945 год. 
Г — Останати забелешки. 
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XX. 
Во одделот А се внесуваат под реден број 1—4 

чинењето на предвидените работи во и л ј а д и динари 
и тоа по: порозната основа, инвестиционата програ-
ма, главниот проект и дополнителниот главен про-
ект. Вредноста се и с к а ж у в а поодделно за градежни 
и шумско културни работи и вкупно. 

XXI . 
Во одделот Б се и с к а ж у в а а т количински и з в р -

шените работи до 1945 година и тоа: бројот на изве-
дените напречни објекти, должина на вештачкото 
корито во метри, изѕидани кубни метри ѕид, извр -
шен ископ во кубни метри и шумско културни ра -
боти во хектари. 

XXII . 
Во одделот В се и с к а ж у в а а т извршените работи 

за уредување на поројот од 1945 година наваму. Ч и -
нењето на извршените работи се и с к а ж у в а по годи-
ни и тоа одделно за градежни, шумско културни 
работи и вкупно во и л ј а д и динари. 

За периодот 1945—1957 година извршените р а -
боти за уредување на поројот ќе се и с к а ж а т во в к у -
пен износ. 

Образец бр. 4 

XXII I . 
Во одделот Г се и с к а ж у в а а т останатите забе-

лешки по однос на поројот. 

XXIV. 
Именикот за стрмните земјишта загрозени од 

ерозија ги содржи следните г р а ф и : реден број, н а -
зив на реонот, регистарскиот број и називот на к а -
тастарската општина и бројот на ф а с ц и к л а т а од 
збирката на исправи (образец број 3). 

Именикот за порои ги содржи следните графи: 
реден број, назив н а поројот, регистарски број од 
уписникот, број н а ф а с ц и к л а т а од збирката на ис-
п р а в и ('образец број 3). 

XXV. 
Именикот за порои ги с о д р ж и следните графи: 

реден број, н а з и в на поројот, регистарски број од 
уписникот, број на ф а с ц и к л а т а од збирката на ис-
прави и врската со регистарот за стрмни земјишта 
загрозени од ерозија (образец број 4). 

XXVI . 
Збирката на исправи се води одделно з а секоја 

катастарска општина односно порои и ги содржи 



бр. 17 — Стр. 25& СЛУЖБЕН ћ Е С Ш К ПА Ш>ТА Ѕ4 м а ј 

сите исправи и техничката документација ко ја се 
односи за односната катастарска општина односно 
поројот. 

Секоја збирка на исправи се фасциклира и озна 
чува со реден број и регистарски број на уписникот. 
Секоја фасцикла содржи и пописна листа на тие 
исправи. 

XXVII. 
Податоците за настанатите промени се внесу-

ваат во регистарот. 
Настанатите промени и штети од разни елемен-

тарни непогоди се внесуваат во регистарот по ове-
рувањето од страна на советот надлежан за рабо-
тите на шумарството на наредниот одбор на околи-
ната односно општината. 

Сите податоци што ги содржи регистарот се вне-
суваат со машина за пишување или ракописно со 
црн туш, а сите исправки се вршат ракописно со 
црвен туш. 

XXVIII. 
Обрасците број 1, 1-а, 1-6, 2, 2-а, 3, 4 'се составен 

дел на ова Упатство. 

XXIX. 
Ова Упатство влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 1581 
14 април 1958 година 

Скопје 
Секретар за шумарство 

на Извршниот совет, 
Инж. Борис Грујоски, е. р. 

94. * 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ по пријавата за одобрување основањето и 
работата на Сојузот на есперантлЈстите на Н Р Ма-
кедонија, на основа чл. 13 буква г) од Законот за 
здруженијата соборите и другите јавни собири до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
^ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА СОЈУЗОТ НА ЕКСПЕР АНТИ СТИШТЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Сојузот 
на ес пе ранг ист ите на Народна Република Македо-
нија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на Народна Република Македонија. 

Број 26975 
17 декември 1957 год. 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Мито Мицајков, е. р. 

По извршеното проверување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за допол-
нување на Решението за прогласување Рибарската 
станица за научно истражување на рибарството во 

Скопје за установа со самостојно финансирање 
(„Службен весник на НРМ" бр. 36/57), се поткрад-
нале долу наведените грешки и се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РИ-
БАРСКАТА СТАНИЦА ЗА НАУЧНО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ НА РИБАРСТВОТО ВО 
СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Во насловот на Решението во вториот ред, 
место зборовите „.за прогласување Рибарската ста-
ница за научно истражување на рибарството во 
Скопје за установа со (самостојно финансирање", 
треба да стои „на Заводот за рибарство". 

2. Во тон. 1 исто така место зборовите „на -про-
гласување рибарската станица за научно истражу-
вање на рибарството во Скопје за установа со само-
стојно финансирање", треба да стои „на Заводот за 
рибарство". 

Од Извршниот совет бр. 205/1—57, 25 март 1958 
година — Скопје. 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

Врз основа на член 33, 36 став 3 и член 37 од 
Законот за јавните службеници (.„Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 53/57), Комисијата за конкурси на На-
родниот одбор на општината Чашка 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети места: 
1. Еден управител на Ветеринарната станица 

— Чашка. 
Услови: завршен Ветеринарен факултет со 2 го-

дини практика. 
2. Еден судија за прекршоци. 
Услови: завршен Правен: факултет, или виша 

школа на ДСВР — Белград, 
3. Еден референт по комунални работи. 
Услови: градежен техничар со и без практика. 
Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-

сија во срок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. (597; 

Од Конкурсната комисија — Чашка 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА 

ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на Комуналната банка за Скопска 

околија 
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Услови: 
Висока стручна спрема со 5 години практика 

или средна стручна со 10 години практика. 
Принадлежностите спрема Законот за јавните 

службеници. 
Рок за поднесуваше на молбите е 15 дена по 

објавувањето на конкурсот. 0594) 
ОД НАРОДНИОТ ОДБОР 
ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на општината Кратово распишува 

К О Н К У Р С 
Бр. 2 

1б. V. 1958 година 

1. ШЕФ НА ОТСЕКОТ ЗА ТРУДОТ И РАБОТ-
НИТЕ ОДНОСИ 

Услови: Правен факултет или средна стручна 
спрема, положен стручен испит и најмалку 3 години 
практика. 

2. ПЕРСОНАЛЕН РЕФЕРЕНТ 
Услови: Средно образование или непотполно 

средно' образование, положен стручен испит и на ј -
малку 3 години практика во административната или 
управна струка. 

3. САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР 
'Услови: Медицински факултет или средно ме-

дицинско училиште, положен стручен испит и прак 
тика. 

4. ФИНАНСОВ ИНСПЕКТОР 
Услови: Економски факултет или на неа рамна 

школа, половен стручен испит и најмалку 5 го-
дини практика. 

Документи по член 31 од Законот за јавните 
службеници, документи за стаж и последно реше-
ние со оценка на законитоста. 

Молбите заедно со документите да -се доставу-
ваат до Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на општината Кратово до 1. VI. 1958 
година. 

Комисија за службенички работи 
на НО на општината Кратово 

Во смисла на член 82 и 100 од Законот за Уни-
верзитетот, Факултетскиот совет на Медицинскиот 
факултет во Скопје 

распишува 

КОНКУРС 
за пополнување {на следните работни места: 

I. КЛИНИКА ЗА Х И Р У Р Ш К И БОЛЕСТИ: 
— за еден доцент по предметот Анестезија, 
— за еден аолстент по предметот Анестезија. 

II. ИНСТИТУТ ЗА ПДТОФИЗИОЛОГИЈА: 
— за еден физичар. 

За горе распишаните места траењето на конкур-
сот е месец дена од денот на објавувањето. Доколку 
во овој рок местата не ќ е бидат пополнети кон-
курсот ќ е биде отворен до крајот на оваа година. 

Пријавите за конкурсот таксирани да се подне-
суваат до Секретаријатот на Медицинскиот ф а к у л -
тет — Скопје и .кон нив ќ е треба да се приложи 
кратка биографија, податоци за досегашното ра-
ботење, список на стручните и научните трудови, а 
по возможност и самите трудови и потребните до-
кументи по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници. Кандидатите за доцент освен горе наведе-
ните документи треба да приложат и уверение за 
положен докторат на науки или потврда за хаби-
литација. (590) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА 

ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за следните работни места: 

1. Управител на Бирото' за геолошко-рударски 
истражувања и проектирање. 

Услови: рударски факултет и 3 години прак-
тика. 

2. Управлтел на Реонската станица за заштита 
на растенијата. 

Услови: завршен Земјоделски факултет и 5 го-
дини практика. 

3. Началник на Секретаријатот за труд. 
Услови: завршен Правен факултет и 3 години 

практика. 
За горе наведените места основна плата по За-

конот за јавните службеници, а положај на по од-
лука на Одборот. 

Молбите да се доставуваат лично или преку 
пошта до Конкурсната комисија во срок од 15. дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Врз основа на член 244 точка 1 и 3 и член 245 
од Законот за јавните службеници, Конкурсната ко-
мисија при Советот за просвета на Народниот одбор 
на Битолска околија, како и Правилникот за спро-
ведување на конкуренте за пополнување местата на 
наставен и воспитен персонал во училиштата и дру-
гите воспитни установа, распишува 

К О Н К У Р С 
СРЕДНИ И СРЕДНО-СТРУЧНИ УЧИЛИШТА 

I. Гимназија „Јосип Броз — Тито" — Битола 
1. Професор по француски јазик 
2. Професор по латински јазик 
3. Професор по руски јаз!лк 
4. Професор по математика 
5. Професор по филозофија . 

И. Гимназија „Мирче Ацев" — Прилеп 
1. Професор по македонски јазик 
2. Професор по математика 
3. Професор по физика 
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4. Професор по музика 
5. Професор по [историја на уметноста 
6. Професор по фискултура ч 

7. Стручен учител по политехници 
8. Управник на Интернатот при Гимназијата. 

III. Економски техником — Битола 
1. Двајца професори — економисти. 

IV. Средно земјоделско училиште — Битола 
1. Професор — агроном — земјоделец 
2. Професор — агроном — лозар 
3. Професор по македонски јазик 
4. Професор по хемија 
5. Професор по фискултура 
6. Управник на Интернатот при Училиштето. 

V. Средно медицинско училиште >— Битола 
1. Професор по македонски јазик 
2. Професор по француски и латински јазик 
3. Управник на Интернатот при истото училиште 

VI. Ветеринарен техникум — Битола 
1. Професор — ветеринар 
2. Професор по француски и латински јазик 
3. Професор по фискултура. 

VII. Економски техникум — Прилеп 
1. Троица професори — економисти 
2. Професор по историја 
3. Професор по предно јничка обука. 

VIII. Учителска школа — Битола 
1. Професор по музика 
2. Управник на Интернатот при Школата. 

IX. Осумгодишно училиште „Трифун Паноски" — 
Битола 
1. Професор или наставник по македонски јазик 
2. Двајца професори или наставници по фран-

цуски јазик 
3. Професор или наставних по историја. 

X. Осумгодишно училиште „Даме Груев" — Битола 
1. Професор или наставник по француски јазик 
2. Професор (или наставник по математика 
3. Професор или наставник по биологија 
4. Професор, наставник или стручен учител по 

музика. 

XI. Осумгодишно училиште „Г. Делчев" — Битола 
1. Професор лли наставник по математика 
2. Професор или наставник по историја 
3. Професор, наставник или стручен учител по 

цртање. 

XII. Осумгодишно училиште „Тодор Ангелески" — 
Битола \ 
1. Професор или наставник по биологија 
2. Професор, наставник или стручен учител по 

музика. 

XIII. Осумгодишно училиште „Кирил и Методи" — 
Битола 
1. Професор или наставник по историја. 

XIV. Осумгодишно училиште „Стив Наумов" — 
Битола ; 
1. Професор или наставник по македонски јазик 
2. ^Професор или наставник по биологија. 
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XV. Училиште за ученици во стопанство „К. Рацин" 
— Битола 
1. Двајца професори или наставници по маке-

донска јазик. 

XVI. Осумгодишно училиште „Р. Лев ката" — 
Прилеп 
1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по српски јазик 
3. Наставник по математика 
4. Наставник по историја 
5. Двајца наставници по француски јазик 
6. Наставник или стручен учител по музика 
7. Наставник или стручен учител по цртање. 

XVII. Осумгодишно училиште „Кочо Рацин" 
Прилеп 1 
1. Двајца наставници по српски јазик 
2. Двајца наставници по француски јазик 
3. Наставник по математика 
4. Двајца наставници по историја. 

XVIII. Осумгодишно училиште „Добре Јованоски** 
— Прилеп 
1. Двајца наставници по македонски јазик 
2. Двајца наставници по француски јазик 
3. Наставник по руски-српски јазик 
4. Наставник или стручен учител по музика 

XIX. Осумгодишно училиште „Браќа Миладинови" 
— Прилеп 
1. Двајца наставници по македонски јазик 
2. Двајца наставници по француски јазик 
3. Наставник по математика и физика. 

XX. Училиште за ученици во стопанството — 
Прилеп 
1. Двајца наставници по македонски јазик 
2. Двајца наставници по математика 
3. Наставник по физика 
4. Наставник по политичка економија 
5. Пет наставници или учители по цртале . 

XXI. Ниже музичко. училиште — Прилеп 
1. Двајца наставници или стручни учители по 

предметот виолина 
2. На^т&шшќ- или стручен учител по предметот 

дувачки инструменти 
3. Наставник или стручен учител по предметот 

теоретско солфежирање. 

XXII. Осумгодишно училиште село Мало Коњари 
1. Двајца наставници по македонски јазик 
2. Наставник по француски јазик 
3. Наставник по математика и физика 
4. Наставник по српски јаз!ик и комбинирање со 

други предмети 
5. Наставник по географија 
6. Наставник по историја 
7. Наставник по биологија со комбинирање на 

други! предмети 
8. Стручен учител по музика. 

XXIII. Трговска школа со практична обука — 
Прилеп 

1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по книговодство 
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3. Наставник по политичка економија 
Наставник по францу енгл јазик со комбини-
рање на други предмети. 

XXIV. Осумгодишно училиште — Крушево 
1. Наставник по француски јазик 
2. Наставник по историја и географија 

XXV. Осумгодишно училиште Долно Дивјаци 
1. Управник на училиштето со ВПШ — роман-

ска група. 

XXVI. Осумгодишно училиште — Мургашево 
1. Наставник по француски јазик 
2. Наставник по српски јазик. 

XXVII. Осумгодишно училиште — Жван 
1. Управник со завршена ВПШ и 5 год, работен 

стаж. 

XXVIII. Осумгодишно училиште — е. Бач 
1. Наставник по математика 
2. Наставник по руски јазик 
3. Наставник по биологија — хемија 
4. Наставник по физика и политехничко обра-

зование 
5. Наставник по српски јазик и други комбини-

р а н и предмети. 

XXIX. Осумгодишно училиште — Буково 
1. Наставник по историја 
2. Наставник по српски јазик. 

XXX. Осумгодишно училиште — Велушина 
1. Наставник по биологија и хемија 
2. Наставник по математика. 

XXXI. Осумгодишно училиште — Кукуречани 
1. Наставник по француски јазик 
2. Наставник по историја и географија. 

XXXII. Шестогодишно училиште — Црнеец 
1. Наставник по математика 
2. Наставник по македонски јазик. 

XXXIII. Петгодишно училиште — е Могила 
1. Наставник по математика 
2. Наставник по историја и географија. 

XXXIV. Осумгодишно училиште — е. Новаци 
1. Наставник по биологија — хемија 
2. Наставник по математика — физика 
3. Наставник по историја и географија 
4. Наставник по македонски и српски јазик 
5. Управник на осмолетката 
6. Наставник по француски јазик. 

XXXV. Осумгодишно училиште — Старавина 
ѓ 

1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по српски јазик 
3. Наставник по географија 
4. Наставник по француски! јазик. 

XXXVI. Осумгодишно училиште село Витолиште 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по историја \л географија 
3. Наставник по математика и физика 
4. Наставник по руски јазик 
5. Наставник по биологија л хемија* 

XXXVII. Осумгодишно училиште — Долнени 
1. Наставник по македонски јазик 
2. Наставник по математика и физика 
3. Наставник по историја и географија 
4. Наставник по биологија. 

XXXVIII. Осумгодишно училиште е. Дебрешге 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по математика и физика 
3. Наставник по историја и географија 
4. Наставник по биологија и хемија 
5. Наставник по музика. 

XXXIX. Осумгодишно училиште — Костинци 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по историја и географија 
3. Наставник по математика и физика . 

Х1ј. Шестогодишно училиште е. Вранче 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по историја и географија 
3. Наставник по биологија 
4. Наставник по математика и физика. 

Х1Л. Осумгодишно училиште — Тополчани 
1. Наставник по македонски и српски јазик 
2. Наставник по француски јазик. 

Х1Л1. Осумгодишно училиште — Ивањевци 
1. Управник на училиштето и наставник по гео-

графија 
2. Наставник по македонски и српски јазик 
3. Наставник по математика и физика 
4. Наставник по биологија и земјоделство 

Х О П . Осумгодишно училиште — Добрушево 
1. Наставник по француски јазик 
2. Наставник по географија и историја. 

Х1ЛУ. Осумгодишно училиште е. Кривогаштани 
1. Управник на училиштето 
2. Наставник по македонски и српски јазик 
3. Наставник по математика 
4. Наставник по географија 
5. Наставник по историја 
6. Наставник по француски јазик 
7. Наставник по биологија 
8. Наставник по цртање 
9. Наставник по музика. 

Х1;У. Осумгодишно училиште — Обртани 
1. Управник на училиштето 
2. Наставник по македонски и српски јазик 
3. Наставник по математика 
4. Наставник по географија 
5. Наставник по француски јазик 
6. Наставник по биологија 
7. Наставник по музика 
8. Наставник по фискултура. 

Х1ЛТ1. Шестогодишно училиште — Бучин 
1. Двајца наставници со ВПШ или учители што 

предавале во виши одделенија повеќе од 2 
години. : 

У с л о в и : 
1. за сите професори факултетска спрема, соод-

ветна струка; ' 
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2. за сите наставница завршена ВПШ — соод-
ветна група; 

3. за управниците на интерната те, факуЈгтетскг 
спрема, ВИШ или учителска школа, положен стру-
чен испит и над 7 години учителска практика; 

4. за професори — наставници по пре двој нинка 
обука — учители со завршена учителска школа и 
да е резервен офицер; 

5. за професорите, наставниците или стручните 
учители по музика — музичка академија, ВПШ или 
средбо музичко училиште; 

6. за професорите, наставниците или стручните 
учители по фискултура — факултетска спрема. 
ВПШ или средна фискултурна школа; 

7. за работните места под XXI — 4, 2 и 3 — ВПИ! 
или стручен учител по музика со над 3 години прак-
тика или средно музичко училиште; 

8. за управниците на осмолетките во Кривогаш-
тани и О б р т а н и со ВИШ и 2 години практика или 
учител со положен стручен испит и 7 години прак-
тика. 

Кандидатите што ќ е конкурираат за гр. Битола 
и Прилеп, станови не се обезбедени. 

За кандидатите во гр. Крушево стан обезбеден 
и за сите други кандидати што ќе конкурираат на 
работните места објавени во овој конкурс, обезбе-
ден бесплатен стан и огрев спрема постојните за-
конски прописи. 

Молбите се доставуваат до училишниот одбор 
на училиштето за кое кандидатот конкурира, на ј -
доцна до 31-V-1958 година. 

Од Советот за просвета 
на НО на Битолска околија 

Битола 

Врз основа на чл. 244 од Законот за јавните 
службеници ((„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 55/57) 
и Општото' упатство за спров е ду вање на конкурси 
за пополнување на местата на наставниот и воспит-
ниот персонал („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 13/58 
год.), а врз основа на решенијата за распишување 
на конкурс донесен од Советот за просвета на оп-
штините и Околијата, Секретаријатот за просвета 
и култура на Народниот одбор на Штипска околија 
— Штип, распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на следните упразнети места 
во просветните установи во Штипска околија: 

А. СРЕДНИ ОПШТООБРАЗОВНИ И СТРУЧНИ 
Ш К О Л И 

I. Учителска школа — Штип 
— Еден професор по педагошка — заврше?! 

филозофски факултет, 
— Двајца професори по македонски — завршен 

филозофски факултет, 
— Еден професор по хемија — завршен ф и -

лозофски факултет, 
— Еден професор по математика — завршен 

филозофски факултет, 
— Еден професор по географија — завршен 

филозофски факултет, 

— Еден професор по психологија и филозофија 
со завршен филозофски факултет, 

— Еден професор по историја со завршен ф и -
лозофски факултет, 

— Тројца професори или наставници по музика 
со завршена музичка академија или ВПШ, 

— Еден наставник или стручен учител по поли-
техничко образование со завршена ВПШ или 
техничка школа. 

II. Средно техничко текстилно училиште — Штип 
— Еден професор по македонски јазик со за-

вршен филозофски факултет, 
— Еден професор по историја и географија со 

завршен филозофски факултет или ВИШ, 
— Еден професор или наставник по физика со 

завршен филозофски факултет, 
— Еден професор или наставник по математика 

ј со завршен филозофски факултет, 
— Еден наставник или стручен учител , по ма-

шински елементи, механика и техничко цр-
тање со завршена В П Ш или Средно технич-
ко училиште — машински отсек, 

~ Еден професор по хемија со завршен фило-
зофски факултет, 

— Еден наставник или стручен учител по хе-
мија (текстилен хемичар) со завршена ВПШ 
или средно хемиска, 

— Еден лаборант со завршено средно хемиско 
училиште, 

— Еден наставник по енциклопедија на текстил 
и текстилни суровини со завршено Средно 
техничко текстилно училиште и тригодишна 
практика, 

— Еден стручен учител по браварска пракса 
— високсквалификуван работник, 

— Еден стручен учител по столарска пракса — 
висококвалификуван- рабогник, 

— Еден стручен учител по пракса од предење 
— со завршена СТТУ и тригодишна инду-
стриска практика, 

— Еден стручен учител по пракса од ткаење со 
завршена СТТУ и тригодишна индустриска 
практика. 

III. Средно медицинско училиште за лекарски по-
мошници 
— Еден професор по македонски јазик со за-

вршен филозофски факултет, 
— Две и н с т р у к т о р и — лекарски помошнички 

со петгодишна практика, 
— Директор на школата — лекарски помошник 

со 8 годишна практика. 

IV. Виша гимназија — Штип 
— Еден професор по македонски јазик со за-

вршен филозофски факултет, 
— Еден професор по математика со завршен 

филозофски факултет, 
— Еден професор п о ' ф и з и к а со завршен ф и -

лозофски факултет, 
— Еден професор цо филозофија и политичка 

х економија со завршен филозофски факултет 
— Еден професор по биологија со завршен ф и -

лозофски факултет. 
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V. Индустриско текстилно училиште со практична 
обука — Штип 
— Еден наставник за испитување на текстил 

со .завршено СТТУ и тригодишна индустри-
ска практика, 

— Еден наставник по математика со завршена 
ВИШ, 

— Еден стручен учител за машински елементи 
со завршено СТУ — машински отсек и три-
годишна практика, 

— Стручен учител за ткаачки предмети со за-
вршена СТТУ и тригодишна практика, 

— Четири наставника за практична работа со 
завршено СТТУ. 

VI. Земјоделски техникум — Струмица 
— Четири агронома со завршен земјоделски ф а 

култет за предметите: 
а) општо и специјално лозарство и овоштар-

ство, 
б) педалогија, градинарство и земјоделство, 
в) општо земјоделие, специјално земјоделие, 

механизација, 
— Еден профе сер или наставник по руски јазик 

со завршен филозофски факултет или В П Ш 
— Еден (професор или наставник по историја и 

географија со завршен филозофски ф а к у л -
тет или ВПШ. 

VII. Виша гимназија со Економски техникум — 
Струмица 
— Двајца професори по македонски јазик со 

филозофски факултет, 
— Тројца професори по француски јазик со 

завршен филозофски факултет, 
— Еден професор по руски јазик со завршен 

филозофски факултет, 
— Двајца професори по математика со завршен 

филозофски факултет, 
— Двајца професори по хемија со технологија 

со завршен филозофски факултет, 
— Двајца професори по книговодство со завр-

шен економски факултет, 
— Еден професор цо стопанска математика со 

завршен економски факултет, 
— Еден професор по коресподенција и статис-

тика со завршен економски факултет, 
— Еден професор или наставник по фискул-

тура со завршен филозофски факултет или 
ВПШ. 

VIII. Трговска школа со практична обука — Стру-
мица 
— Еден економист со завршен економски ф а -

култет, 
— Еден стручен учител по практична обука со 

завршена Средна трговска школа. 

IX. Економски техникум — Кочани 
— Еден професор по македонски јазик со за-

вршен филозофски факултет, 
— Еден професор по француски јазик со завр-

шен филозофски факултет, 
— Еден професор по историја со завршен ф и -

лозофски факултет, 

— Еден професор по географија со завршен 
филозофски факултет. 

X. Економски техникум — Берово 
— Двајца професори за македонски јазик со 

завршен филозофски факултет, 
— Еден професор за француски јазик со завр-

шен филозофски факултет, 
— Еден професор за стопанска математика со 

завршен економски факултет, 
— Еден професор за организација и техника со 

завршен економски факултет, 
— Еден професор за стенографија со завршен 

економски факултет. 

XI. Индустриско рударска школа со практична обу-
ка — Пробипггип 
— Еден наставник машинотехничарски смер со 

завршена ВПИЕ (стручна Риека), 
— Еден наставник за рударство со завршен ф а -

култет или средно рударско образование, 
— Еден наставник по математика со завршена 

ВПШ, 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Двајца инструктори со практична обука еден 

за металски рударски смер — високохвали-
фикувани работници. 

XII. Машинотракторско училиште за квалифику-
вани работници во Свети Николе 
— Двајца инструктори трактористи — високо-

квал и ф и к у в ани трактористи. 
XIII. Ученички дом при Учителската школаѓ—Штип 

— Управител на домот професор со 5 годиш! 
практика, наставник или учител со 10 години 
практика, 

— Двајца воспита чи и две воспитачки со за-
вршена Учителска школа — воспитачки од-
дел и 5 години практика. 

XIV. Ученички дом при Средно техничко текстилна 
училиште во Штип 
— Управител на домот — наставник или учител 

со 5 години практика, 
— Еден воспитан и една воспитачка - со завр-

шена учителска школа и 5 години практика. 

XV. Ученички дом при Средно медицинското учи-
лиште за лекарски помошници 
— Управител на домот — учител со 5 години 

практика, 
— Две воспитачки со учителска школа и 5 го-

дини практика. 

XVI. Ученички дом при Индустриското училиште 
— Пробиштип 
— Тројца воспитачи со учителска школа и 3 го-

дини практика. 

Б) ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТА —НАСТАВНИЦИ 

ШТИПСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште „Димитар Влахов", Штип 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВШИ, 
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— Еден наставник по немски (француски) јазик 
со завршена ВШЦ» 

— Еден наставник по хемија и биологија со за-
вршена ВПШ, 

— Еден наставник по математика со завршена 
ВПШ. 

II. Осумгодишно училиште „Ванчо Пркев" I— Штип 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по цртање со завршена ВПИЈ, 
— Еден наставник по музика со завршена ВПИ!. 

Ш. Осумгодишно училиште „Моша Пијаде"—Штип 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ, 
.— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по историја со завршена ВПШ 
— Еден наставник по географија со завршена 

ВШИ, 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по музика со завршена ВПИ! 
— Еден наставник по цртање со завршена ВПШ 
— Еден наставник по земјоделие и домаќинство 

со завршена ВПШ. 

IV. Осумгодишно училиште село Карбинци 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ или Учителска школа со поло-
жен стручен испит и три години практика.^ 

— Еден наставник по математика и физика со 
завршена ВПШ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и три години практика, 

— Еден наставник по биологија и хемија со за-
вршена ВПШ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и три години практика, 

.V. Осумгодишно училиште е. Три Чешми 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и 3 години практика, 

— Еден наставник по математика и физика со 
завршена ВПИЕ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и 3 години практика, 

— Еден наставник по историја и географија со 
завршена ВПИЕ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и 3 години практика, 

— Еден наставник по биологија и хемија со за -
вршена ВПШ или Учителска школа со по-
ложен стручен испит и 3 години практика. 

VI. Осумгодишно основно училиште с. Аргулица 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по биологија и хемија со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПИ!. 

VII. Осумгодишно училиште е. Лесковица 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по биологија и хемија со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ. 

VIII. Осумгодишно училиште е. Долни Балван 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВИШ, 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по хемија и биологија со за -

вршена ВПШ. 

IX. Осумгодишно училиште е. К р у т и т е 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВШИ, 
— Еден наставник по историја и географија со 

завршена ВПШ. 

X. Ниже музичко училиште — Штип 
— Еден наставник по виолина со завршена ВПШ 
— Еден наставник по клавир со завршена ВПШ 
Забелешка: За градските осмолетки доаѓаат во 

предвид и професори. 

КОЧАНСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште „Раде Кратовче", Кочани 
— Двајца наставници по математика со завр-

шена ВПШ, 
— Еден наставник по српски јазик со завр-

шена ВПШ, 
— Еден: наставник по физика и хемија со за-

вршена ВПШ, 

II. Осумгодишно училиште „Моша Пијаде", Кочани 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по биологија и хемија со за-

вршена ВПШ. 

III. Осумгодишно училиште е. Зрновци 
— Еден наставник по македонски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по математика со завршена 

ВПШ, 1 

— Еден стручен учител по фискултура со сред-
на фискултурна школа. 

IV. Осумгодишно училиште „Маршал Тито" — с. 
Оризари 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по српски јазик со завршена 

ВПШ, 
— Еден стручен учител, по цртање со завршена 

средна уметничка школа, 
— Еден стручен учител по музика со завршена 

средна музичка школа, 
— Еден стручен учител по фискултура со за-

вршена средна фискултурна школа. 
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V. Ниже музичко училиште — Кочани 
— Стручен учител кларинетист со завршена 

средна музичка школа, 
— Стручен учител виолинист со завршена сред 

на музичка школа. 
Забелешка: За градските осмолетки доаѓаат во 

предвид и професори. 

СВЕТИ НИКОЛСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште — Свети Николе 
— Еден наставник по историја и географија со 

завршена ВИШ, 
— Еден наставник по физика и математика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по македонски и српски ј а -

зик со завршена ВИШ, 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по цртање со завршена ВПШ 

или средна уметничка школа, 
— Еден стручен учител по политехника со сред 

но техничко училиште, 
— Еден стручен учител по земјоделие и дома-

ќинство со завршена земјоделска школа. 

II. Осумгодишно училиште — е. Немањини 
— Еден наставник по хемија и биологија со за -

вршена ВПШ, 
— Еден наставник по македонски и српски ја-

зик со завршена ВПИЕ, 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по историја со завршена 

ВШИ, 
— Еден стручен учител по цртање со завршено 

средно уметничко училиште, 
— Еден стручен учител по политехника со за-

вршено средно техничко училиште. 

III. Осумгодишно училиште е. Горобинци 
— Еден наставник по македонски и српски 

јазик, 
• — Еден наставник по историја и географија, 

— Еден наставник по биологија и хемија, 
— Еден стручен учител по цртање со средно 

уметничко училиште, 
— Еден стручен учител по политехника со 

средно техничко училиште. 

IV. Осумгодишно училиште е. Ерџелија 
— Еден наставник по македонски и српски 

јазик со ВППГ, 
— Еден наставник по француски и српски 

јазик со ВПШ, 
— Еден наставник по историја и географија 

со ВПШ, 
— Еден наставник по биологија и хемија 

со ВПШ, 
— Еден стручен учител по цртање со средна 

уметничка школа. 

V. Осумгодишно училиште е. Павлешенци 
— Еден наставник по математика со- заврше-

на ВИШ, 

— Еден наставник по историја и географија 
со ВПШ. 

VI. Училиште за ученици во стопанството — Свети 
Николе 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВШИ, 
— Еден наставник по македонски јазик, 
— Стручен учител машински смер — високо-

квалификуван работник, 
— Стручен учител дрвопреработувачки смер 

висококвалификуван работник:, 
— Стручен учител текстилен смер — високо-

квалификуван работник. 

ДЕЛЧЕВСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште гр. Делчево 
— Еден наставник по физика и хемија со за-

вршена ВПШ. 

II. Осумгодишно училиште е. Каменица 
— Еден наставник по математика и физика со 

завршена ВПШ или учителска школа со др-
жавен испит, 

— Еден наставник по француски јазик, 
— Еден наставник по земјоделие. 

III. Осумгодишно училиште е. Драмче 
— Еден наставник по француски и српски ја-

зик со ВПШ или Учителска школа со држа-
вен испит, 

— Еден наставник по историја и георгафија, 
— Стручен учител по цртање и фискултура. 

IV. Осумгодишно училиште е. Тработивиште 
— Еден наставник по физика и математика со 

ВПШ или учителска школа, 
— Еден стручен учител по цртање и домаќин-

ство со учителска школа. 

ВИНИЧКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште е. Виница 
— Еден наставник по македонски јазик со 

завршена ВПШ, 
— Еден наставник по музика со завршена ВШИ. 

II. Осумгодишно училиште е. Блатец 

— Еден: наставник по математика и физика со 
завршена ВШИ, 

— Еден наставник по македонски јазик со за-
вршена ВШИ. 

III. Осумгодишно училиште е. Калиманци 
— Еден наставник по биологија и хемија и зе-

мјоделие со ВПШ или учителска школа, 
— Еден наставник по македонски и српски ј а -

зик со ВШИ или учителска школа. 
ј 

ОБЛЕШЕВСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште е. Облешево 
— Двајца наставници по математика сз ВШИ, 
— Двајца наставници по историја и географија 

до ВДШ, 
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— Двајца наставници по македонски јазик со 
впш, 

— Еден наставник по биологија со ВИШ, 
— Еден стручен учител по музика со завршена 

средна музичка, 
— Стручен учител по фискултура со завршена 

средна фискултурна. 

II. Осумгодишно училиште е. Соколарци 
— Еден наставник по македонски и српски ја-

зик со ВШИ или учителска школа, 
— Еден; наставник по француски јазик со ВПШ I 

или учителска школа, 
— Еден наставник по математика со ВПШ или 

учителска школа, 
— Еден наставник по биологија со ВПШ или 

учителска школа, 
— Стручен учител по музика со средно му-

зичко, 
— Стручен учител по фискултура со средна 

фискултурна. 

НОВОСЕЛСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште е. Ново Село 
— Еден наставник по македонски јазик со .за-

вршена ВШИ или учителска школа и 5 го-
дини практика, 

— Еден наставник по француски јазик со за-
вршена ВИШ или учителска школа и 5 го-
дини практика, 

II. Осумгодишно училиште е. Колешино 
— Еден наставник по историја и географија со 

завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика. 

— Еден наставник по француски јазик со завр-
шена ВИШ или учителска школа и 5 годи-
ни практика. 

— Еден наставник по математика со завршена 
ВШИ или учителска школа и 5 години прак-
тика, 

— Еден стручен учител по музика со заврше-
на средна музичка школа. 

ПРОБИШТИПСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште е. ПробишТип 
— Еден наставник по македонски и српски со 

завршена ВИШ или учителска школа со 5 
години практика, 

— Еден наставник по биологија и хемија со за-
вршена ВИШ или учителска школа и 5 го-
дини практика, 

— Еден наставник по историја и географија со 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика, 

— Еден наставник по математика и физика со 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика. 

II. Осумгодишно училиште е. 3летово 
— Еден наставник по македонски и српски со 

ј завршена ВЦШ или учителска школа и 5 го-
дини практика, 

— Еден наставник по математика и физика со 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика, 

— Еден наставник по историја и географија со 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика. 

III. Осумгодишно училиште е. Трооло 
— Еден наставник по македонски и српски со 

завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика, 

— Еден наставник по математика и физика со 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика, 

— Еден наставник по историја и географија со . 
завршена ВИШ или учителска школа и 5 
години практика. 

ВАСИЛЕВСКА ОПШТИНА 

I. Осумгодишно училиште си Вељуса 
— Еден наставник по француски јазик со за-

вршена ВИШ или учителска школа со 5 го-
дини практика, 

— Еден наставник по математика со завршена 
ВИШ или учителска школа со 5 години 
практика, 

— Еден наставник по физика и хемија со за-
вршена ВИШ или учителска школа со 5 го-
дини практика, 

— Еден стручен учител по цртање со завршена 
средна уметничка школа. 

II. Осумгодишно училиште е. Ангелци 
— Еден наставник по математика со заврше-

на ВИШ, 
— Еден наставник по историја и географија со 

завршена ВИШ. 

III. Осумгодишно училиште е. Просениково 
— Еден наставник по биологија и хемија со за-

вршена ВИШ. 
— Еден наставник по македонски и српски со 

завршена ВИШ, 
— Еден стручен учител по музика (цртање) со 

завршена средна музичка ((уметничка). 

Забелешка: За упразнетите места во сите сел-
ски осмолетки покрај наставници можат да уче-
ствуваат и учители со 5 години практика во преда-
вање на одделни предмети со вишите одделенија. 
За сите наставници или учители во селото е обез-
беден бесплатен стан и огрев. 

В) ЧЕТИРИГОДИШНИ И ОСУМГОДИШНИ 

УЧИЛИШТА И УЧИТЕЛИ 

Штипска општина 
е. Судиќ еден учител со завршена учителска 

школа 
•е. ПрипечаЈни еден учител со завршена учи'« 

телска школа 
е. Селце еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Пухче еден учител со завршена учитгдска 

шкодз 
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е. Шашаварлија еден учител со завршена учи-
телска школа 

е. Никоман еден учител со завршена учителска 
школа 

е. Вртешка еден учител со завршена учителска 
школа 

е. Калауз ли ја еден учител со завршена учи-
телска школа 

е. Коз јак еден учител со завршена учителска 
школа 

Струмичка општина 
е. Белотино еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Куклиш двајца учители со завршена учи-

< телска школа 
е. Три води еден учител со завршена учителска 

школа 
Кочанска општина 
е. Пантелеј еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Лешки еден учител со завршена учителска 

.школа 
е. Пресека I еден учител со завршена учител-

ска школа 
е. Пресека И еден учител со завршена учител-

ска школа 
е. Цера I еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Цера И еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Небо јани еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Полаки I еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Полаки II еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Д. Градче еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Г. Градче еден учител со завршена учителска 

школа 
е. Јастребник еден учител со завршена учи-

телска школа 

Кочани 

Осумгодишно училиште „Р. Кратовче" 
Двајца учители со учителска школа, стручен 

испит и 5 години практика и на јмалку многу добар 
успех во последните две години. 

Осумгодишно училиште „Моша Пијаде" 
Еден учител со учителска школа, стручен ис-

пит, 5 години служба и најмалку многу добар успех 
во последните две год. 
Осумгодишно училиште е. Зрновци 

Четири учитела со учителска школа, стручен 
испит и 3 години практика. 

Светиниколска општина 
е. Мустафино еден учител со оформено обра-

зование 
е. Строиманци еден учител со оформено обра-

зование 
е. Буриловци еден учител со оформило обра-

зование 

е. Крушица еден учител со оформено обра-
зование 

е. Амазабегово еден учител со оформено обра-
зование 

е. Повлешенци — осумгодишно училиште — еден 
учител со оформено образование 

е. Ерџелија, — осумгодишно училиште — тројца 
учители со оформено образование 

е. Горобинци осумгодишно1 училиште — трој-
ца учители со оформен© образование 

е. Немања ци — осумгодишно училиште — трој-
ца учители со оформен© образование 

Св. Николе — осумгодишно училиште — еден 
учител со оформено образование, стручен испит и 
5 години служба. 

Делчевска општина 
е. Вирче еден учител со: оформено образование 

и положен стручен испит 
е. Звегор еден учител со оформено образование 

и положен стручен испит 
е. Габрово еден учител со оформено образование 

и положен стручен испит 
е. Разловци двајца учители со оформено обра-

зование 
е. Бигла двајца учители со оформен© образо-

вание 
е. Троботивиште еден учител со оформено обра-

зование и положен стручен испит 
е. Саса I еден учител со ©формено образование 
е. Саса II еден учител со оформено образование 
е. Моштици двајца учители со оформено обра-

зование 
е. Дулици двајца учители со оформе^© образот 

вание 
е. Луковица двајца учители со оформен© обра-

зование 
е. Костен Дол еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Вратне ловци еден учител со оформено обра-

зование 
е. Киселица два јца учители со оформен© обра-

зование 
е. Ветрен еден учител е© оформен© образование 
е. Очипале еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Илиово двајца учители со оформен© образо-

вание 
е. Турија еден учител со оформено образование 
е. Нов Истевник еден учител со* оформено обра-

зование 
е. Каменица — Осумгодишно училиште еден 

учител со оформен© образование. 
е. Драмче — Осумгодишно училиште тројца 

учители со оформен©- образование. 
Виничка општина 
е. Виничка Кршла еден учител со оформена 

образование 
е. Ка лима нди еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Градец еден учител со оформен© образование 
е. Липец еден учител со оформено образование 
е. Пекљани еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Трсино еден учител со оформен© образование 
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сг Крушево еден учител со оформено образо-
вание I 

е. Грљани еден учител со оформен© образование 
е. Виница — Осумгодишно училиште двајца 

учители со оформено образование џ стручен испит 
е. Блатец — Осумгодишно училиште двајца 

учители со оформен© образование и стручен испит. 

Облешевска општина 
е. Теранци еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Кучичино еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Чишиново двајца учители со оформено обра-

зование 
е. Уларци двајца учители со оформено обра-

зование 
е. Жиѓанци двајца учители со оформено обра-

зование 
е. Врбица еден учител со оформено образование 
е. Р а ј чани еден учител со оформено образование 
е. Спанчев© двајца учители со оформен© обра-

зование 
е. Бурилчево еден учител со оформено обра-

зование 
е. Облешево еден учител со оформен© образо-

вание и положен стручен испит. 

Пехчевска општина 
е. Панчарево еден учител со оформено обра-

зование 

Радовишка општина 
е. Козбунар еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Шипковица еден учител со оформено обра-

зование 
е. Гарван еден учител со оформен© образование 
е. Загорци еден учител со оформен© образование 
е. Г. Липовиќ еден учител со оформено обра-

зование 
е. Калуѓерица еден учител за македонска на-

става еден за турска 
е. Злеово еден учител за македонска и двајца 

за турска настава 
е. Јаргулица еден за македонска и еден за 

турска настава 
е. Д. Враштица еден за македонска и еден за 

турска настава. 

Новоселска општина 
е. Ново Село еден учител со оформена обра-

зование 
е. Колешино еден учител со оформено обра-

зование 
е. Ст. Кошаре еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Драгоево еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Мокриево 3 учители со сформено образование 
е. Мокроно 2 учитела со оформен© образование 
е. Стиник еден учител со оформен© образование 
е. Ново Козарев© еден учител со оформен© 

образование 

Пробиштипска општина 
е. 3летово двајца учители со оформен© обра-

зование 
е. Трооло два јца учители со оформен© обра-

зование 
е. Пишица двајца учители со оформен© обра-

зование 
е. Лесново еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Маричин© еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Древено еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Ратавица еден учител со оформено обра-

зование - • * 
е. Шталковица еден учител со оформено обра-

зование 
е. Јамиште еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Зеленград еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Бунеш еден учител со оформено образование 
е. Горно Барбарево еден учител со оформен© 

образование 
е. Долно Барбарево еден учител со оформено 

образование 
е. Горни Стубел еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Пестришино еден учител со оформен© обра-

зование 

Василевска општина 
е. Вељуса 3 учитела со формен© образование 
е. Просеников© двајца учители со * оформен© 

образование 
е. Василево еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Варварица еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Требичино еден учител со оформен© обра-

зование 1 

е. Владевци еден учител со оформен© обра-
зование 

е. Сушево еден учител со оформен© образование 
е. Добрејци еден учител со оформен© образо-

вание 
е. Добрешинци еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Нова Маала еден учител со оформен© обра-

зование 
е. Чанак лиј а еден учител со оформено обра-

зование 
Забелешка: На сите учители им е обезбеден 

бесплатен стан и огрев во сите села и општини 
спрема законските прописи. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Кандидатите што сакаат да конкурираат за 
упразнетите професорски!, наставнички или учи-
телски места, треба да поднесат пријава со потре-
бни податоци и докази до училишниот одбор на 
школата за која конкурираат, 
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Во пријавата треба да се наведат податоци за 
прослужено време, оценување, движење во служ-
бата, конкурирање за други школи и дали е изве-
стен органот за назначување за неговото конкури-
рање. 

Краен рок за поднесување пријави е 31 мај 
1958 година. 

Пријавите поднесени по таа дата нема да бидат 
земени во предвид. 

Од Секретаријатот за просвета и култура 
на НО на Штипска околија 

мпплшш ш шиша 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12—7206/1—58 од 15-1У-
3 958 год. ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Стефановски Јован, роден на 22-Х-1935 год. 
во село Драгош, Битолска околија, од татко Сте-
фановски Димитрија и ма јка Крстана, така да во 
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Ѓорѓиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (74) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—7207/1 од 16-1У-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Крстевски Ангелко, роден на 26 јуни 1934 година во 
село Ракотинци, Скопска околија, од татко Крстев-
ски Димитрија и ма јка Спав јанка, така да во ид-
нина ф а м и л и ј а р н о ^ 'име ќе му гласи Тодоровски. 

Промената на фами лиј арното име се протегнува 
и на малолетните му деца: Крстевски Владо, роден 
на 1-Х-1956 година и Крстевска Душанка, родена 
на 19-1-1958 година, обете родени во е. Ракотинци, 
Скопска околија. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". ([75) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр, 22046 сд 15-Х-1957 год. 
ја одобри промената на фамилијарното име на Ни-
коловски Јанко, роден на ден 18-У1-1931 год. во е. 
Петрово, Титоввелепжа околија, од татко Николов-
ски Методи и мајка Лимонка, така да во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Јакофовски. 

Промената на фамилијарно™ име се протегнува 
и на малолетните му синови: Николовски Мицо, ро-
ден на ден 9-Х-1954 год. и Николовски Петар, ро-
ден на ден 6-VI1-1957 год., обата родени во е. Ми-
равци — Титоввел етика околија. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението" бр. 12—2964/3—1958 година 
ја одобри промената на личното име на Димитре в-
ски Арангел, роден на ден 15-ХН-1936 година во 
Ва ланд ово — Титоввелешка околија, од татко1 Ди-
митровски Коста и мајка Загорка, така да во идни-
на личното име ќ е му гласи Кочов Вангел. 

Промената на личното име се протегнува и на 
малолетниот му син Димитриев Коста, роден на ден 
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28-УШ-1957 год, во Неготино — Титоввелепжа око-
лија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (77) 

Државниот секретаријат за внатрешни работ:* 
на НРМ, со решението бр. 12—6865 од 22-1У-1958 г. 
ја одобри промената на фамилијарно™ име на Дал-
чевски Димитрија, роден на ден 5-УШ-1923 год, во 
е. Драслајца, Охридска околија, од татко Димитрија, 
и мајка Ката, така да во иднина фамилијарно™ ^ 

» име ќе му гласи Наумоски. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето* 

во „Службен весник на НРМ". (78> 

Државниот секретаријат за внатрешни работу! 
на НРМ, со решението бр. 12—9183/1 од 23-ГУ-1958. 
год. ја одобри промената на фами ли јари ото име на 
Тодоровски Илија, роден на ден 20 јули 1906 година1, 
во село Селце, Охридска околија, од татко Тодо-
ровски Танаско и мајка Мара, така да во иднина: 
фамилијарно™' име ќ е му гласи Неловски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". (80) 

СУДСКИ ОГЛАС 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Хајдиќ Никола, од Врбас, ул. „Змај Јован Ј о -
вановиќ" бр. 20, подаде тужба за развод на бракот 
против Ха ј дик Душанка, од Скопје, а сега со непо-
зната адреса. 

Се повикува тужената Ха јдиќ Душанка во срок 
од 30 дена од, објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ", да ја соопшти во судот својата 
сегашна адреса., или се јави лично. Во противен 
случај ќе ќ биде определен привремен старател, кој 
на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Г. 
бр. 205/57. (79) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВАТА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Одделението за оп-
шта управа на Народниот одбор на општината — 
Охрид бр. 02—490 од 17-1-1958 год. во регистарот на. 
установите со самостојно финансирање на страна 
58—59, рег. бр. 1 е запишана установата под назив: 
Дом за народно здравје, со седиште во Охрид. Пред 
мет на работењето на установата е: да ги согле-
дува и проучува условите во кој живее и работи 
населението'; да ги проучува појавите и причините 
за заразните и масовните болести; да работи на 
спречувањето и отклонување™ причините и после-
диците на ©болувањата и смртноста; да у к а ж у в а 
здравствена заштита на населението, а посебно на 
трудниците, мајките, доенчињата, децата од прет-
иш олската возраст и младината; да укажува на на -
селението стручна медицинска помош, преку спе-' 
цијалистички служби; да врши рехабилитација на 
оболените и повредените лица; да работи на здрав-* 
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стоеното просветување на населението и да работи 
и по други прашања што ќе му се стават во над-
лежност со други прописи или наредби од органот 
надлежен за работата на домот. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината Охрид бр. 20250 од 28-ХИ-1957 год. 

Установата ќе ја потпишува Д-р Зарко Заха-
риески. 

Органот надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината Охрид. 

Бр. 02—4:90/1 од Одделението за општа управа 
.на НО на општината Охрид. (440) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Босилово бр. 01—1446 од 19-1У-1958 год. Тр-
говското претпријатие „Црвено поле", со седиште 
во е. Босилово, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно', по истекот на горниот срок нема да се 
признаваат никакви побарувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидацината комисија (Ј504) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации од 
рег. бр. 152., страна 397 е избришан Самостојниот 
дуќан — касапница „Полог" во Гостивар, бидејќи со 
решението на НО на општината Гостивар бр. 11278 
од 27-1Х-1957 год. се извојува од Трговското прет-
пријатие „Пролет" — Гостивар, како самостоен 
дуќан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 670/57. (1255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 23, на страна 89 е запишано следното: со-
гласно со записникот од одржаното годишно со-
брание на Земјоделската задруга „Јадран" е. Здуње 
— Гостивар, досегашните членови на управниот од-
бор се разрешени од должност. За членови на 
управниот одбор се избрани следните лица: Фаик 
Усеини, претседател, Илија Трпоски, Мице Ср-
биноски, Стефан Симоновски, Елисија Нед е лков-
ски, Михаил Трипуновски, Заке Димитриевски, 
Идриз Казими, Дилавер Незири, Трпо Аврамовски 
и Бари Ќерими. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 674/57. (1256) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр, 82, на страна 187 е запишано следното: до-
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сегашниот раководител на Самостојниот трговски 
дуќан-зарзаватчилница »Дрвена Јаболка" во Гости-
вар, е разрешен од должност и на негово место за 
раководител е назначен Екрем Аталко, кој заедно 
со Ариф Раман дуќанот ќ е го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф л 
бр, 647/57. (1257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 119, на страна 303 е запишано следното: до-
сегашните потписници на Самостојниот дуќан-ме-
сарница „Мавровско Езеро" во Гостивар Горе Мил-
чевски и Ајрула Јакупи, се разрешени од должност 
и за потписници на дуќанот се назначени следните 
лица: Ализариф Шеху, Мехмед Хаџиќ и Н а з и ф 
Дебреши. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 678/57. (1258) 

Окружниот стопанскл суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 127, на страна 333 е запишано следното: до-
сегашните потписници на Бирото за книговодствени 
услуги — Кавадарци, се разрешени од должност и 
им престанува правото бирото да го потпишуваат. 

За потписници на бирото се назначени: Перо 
Бонев, в. д. ш е ф на бирото, Илија Кујунџиев, кни-
говодител, и Атанас Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 684/57. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 75, на страна 2,99 е запишано следното: врз 
основа на решението на Околискиот собор и Со-
рот на производителите на НО на Кумановска око-
лија бр. 10068 од 24-Х-1957 год. Трговското прет-
пријатие „Пољопромет" во Куманово се припојува 
кон Деловниот сојуз за лозарство, винарство, овош-
тарство и градинарство и неговата целокупна акти-
ва и пасива од секторот овошје, зеленчук 'љ алко-
холни пијалоци ја презема Сојузот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 651/57. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации! под 
рег. бр. 379, на страна 1015 е запишано следното: 
покрај досегашните потписници на „Службен вес-
ник на НРМ" — Скопје Петар Јаневски, директор, 
и Олга Боцевска, коректор, за потписник е назна-
чен и книговодителот Јордан Ст. Нелковски, кој е 
примен со конкурс, и од 1-1V-1958 година претпри-
јатието ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф»л 
бр. 238/58. (481) 

Се брише од регистарот на стопанските орга-
низации од рег. бр. 45, страна 131 Специ ја л и з г а -
ното задружно семенско претпријатие „Семе-Вар-
дар" — Скопје, бидејќи со решението на Главниот 
задружен сојуз на НРМ бр. 1860/57 е припоено кон 
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Републичкиот задружен деловен сојуз за погодел-
ство и семенарство „Семе-Вардар" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 590/57. (Ј1221) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 10, на страна 37 е запишано следното: со-
гласно со записникот од одржаното собрание на Уп-
равниот одбор на Земјоделската задруга „Црна Го-
ра" во е. Кучевиште — Скопско досегашните пот-
писници на задругата Вељко Стевков Глушкин и 
Благоја Стојков Цуциќ, се разрешени од должност, 
а за нови потписници на задругата се назначени: 
Душан Нинклѕќ и Владо Крстевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 489/57. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 82, на страна 329 е запишано следното: со-
гласно со решението на НО на општината — Тетово 
бр. 19950 од 2-Х-1957 год. стопанската дејност на 
Сточаро-млекареката задруга „Извор" — Тетово се 
проширува и со откуп и продажба на волна и кожа, 
црева и влакна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 642/57. (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 102, на страна 251 е запишано следното: Сан-
ко Петровски, досегашен директор' на Претприја-
тието за водоснабдување и јавна чистота — Тетово, 
е разрешен од должност, а за директор на претпри-
јатието е назначен Санко Петрушевски, кој прет-
пријатието ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 604/57. (1228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 33, на страна 77 е запишано следното: досе-
гашниот раководител на Бифето „Железничар" во 
Тетово Душко Јанчевски, е разрешен од должност, 
и за в. д. раководител е назначен Илиевски Душан, 
кој бифето ќ е го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 608/57. (1229) 

Окружниот ^стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 228, на страна 619 е запишано следното: до-
сегашниот директор на Дрводелско-машинската ра-
ботилница „Богдан Каракостов" во Титов Велес е 
разрешен од должност, а за директор согласно со 
решението на НО на општината Титов Велес бр. 
7882 од 12-У1-1957 год. е назначен Александар Чин-
гаров, кој работилницата ќ е ја потпишува. 

Согласно со решението на НО на општината — 
Титов Велес бр. 17587 од 9-VIII-1957 год. фармата 
на работилницата се менува и гласи: Градска дрво-
д е л е ц машинска работилница „Богдан Каракостов" 
— Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 500/57. (1233) 

Окружниот стопански' суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 42, на страна 121 е запишано следното: по-
кра ј досегашните потписници на Претпријатието за 
снабдување на земјоделството „А гросна бд ит ел" — 
Скопје, претпријатието ќ е го потпишува и Тодоров 
Борисов Никола, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 653/57. (Ј1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 91, на страна 233 е запишано следното: со-
гласно со решението на НО на општината Богомила 
бр. 4140 од 27-ХИ-1956 год. на Трговскиот ' д у ќ а н 
„Азот" во е. Богомила му се дава статус на прет-
пријатие. 

Фирмата на претпријатието ќ е гласи: Трговско 
претпријатие на мало „Азот" во е. Богомила. Пред-
метот на работењето е: трговија со индустриски сто-
ки на мало (со мешана стока). 

Досегашниот директор на дуќанот АКИМОВСКИ 

Ристов Јован е назначен за директор на претпри-
јатието согласно со решението на НО на општината 
Богомила бр. 7621 од 24-ХП-1956 год. [и ќе го потпи-
шува претпријатието. Претпријатието ќе го потпи-
шува и книговодителот Борис Павловски. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 71/57. (|1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 104, на страна 257 е запишано следното: со 
решението на НО на општината Гостивар бр. 4250 
од 22-У-1957 год. Самостојниот трговски дуќан „Зем-
јоделска аптека" во Гостивар е припоен кон Оп-
штата земјоделска задруга „Лово Маало" — Гости-
вар неговите права и обврски ги презема задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 566/57. (1253) 

Окружниот стопански 'суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации се 
избришани Земјоделската задруга „Петрунка" е. 
Миравци) — Гевгелија, од рег. бр. 60, страна 205, и 
Земјоделската задруга „Илинден", е. Миравци — 
Гевгелија, од рег. бр. 37, страна 113, бидејќи со-
гласно со решението на НО на општината Гевге-
лија бр. 4753 се припоени кон Земјоделската за-
друга „Единство" во е. Миравци — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 658 и 659/57. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 81, на страна 185 е запишано следното: до-
сегашните потписници на Самостојниот трговски ду-
ќан ^Дубровник" во Гостивар се разрешени од долж 
ност, а за нови потписници се назначени следните 
лица: Имер Абуши, в. д, раководител и Васил К и -
ревска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 652/57. (1254) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

Збирка на републички прописи 
за прекршоци 

— Со појасненија — 

Збирката ја уредиле и коментирале Димитар Стојчев, претсе-
дател на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за вна-
трешни работи на НРМ и Мирослав Тодоровски, судија за прекршоци 
во Советот. 

Оваа Збирка ги содржи сите републички прописи за прекршоци 
што се донесени и објавени од 1945 до крајот на 1957 година. 

Се известуваат народните одбори на околиите и општините 
— судиите за прекршоци, секретаријатите за внатрешни работи, 
службениците на Народната милиција, инспекциските органи и сите 
други што се заинтересирани за оваа Збирка благовремено да ги 
достават своите порачки, бидејќи Збирката е отпечатена во огра-
ничен број примероци. 

Цена 320 динари. 
Порачките ги прима Администрацијата на „Службен весник на 

НРМ" Скопје, пошт. ф а х 51. Парите да се испраќаат на тек. сметка 
802-Т-698 Н Б — Скопје. 
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92. Правилник за минималната школска прет-
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Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски . Пош. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698. Печатницата „Гоце Делчев" П (2559) — Скопје 


