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мат по тарифата објавена во Службен весник на 

Н Р М. бр. 7/46. Чековна Сметка ОР 33109 

232 

На основание т. т. 1, 2. 4 и 8 од Решението на 
Лнтифашиското собрание на народното ослободуе-
ње на, Македонија за конституис^њето на АСНОМ 
како врховно законодателно и исполнително претста-
вигелно тело и највисок орган на државната власт 
на демократска Македонија, во врска со чл. 3 од За_ 
колот за изменение и дополнение на горното Реше. * 
ние и по предлог на Владата на Народната Републи-
ка Македонија, — Президиумот на Народното собра-
ние на Народната Република Макед опија го донесуе 
следниот 

З А К О Н 
ЗА И З М Е Н Е Ш Е И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ 

НА НАРОДНАТА ВЛАДА 
НА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1 
Чл. 3 ал. 1 од Законот за Народната Влада на 

Македонија од 16 април 1945 година се измену® и 
гласи: 

„Владата на Народна Република Македонија се 
состои од: . , 

Претседател на владата 
два потпретседатели 
министри на: 

внатрешни работи 
правосудне 
просвета 
финансии 
индустрија и рударство 
трговија и снабдуење 
земјоделие и 'шумарство 
социални грижи 
народно здравје 
градеж« 
трупот 
еден министер без ресор 

Претседател на планската комисија и 
Претседател на контролната комисија". 

Чл, 2 
Овој За^он влегуе во сила со денот на неговото 

шгласуење. 
Број 513 — 
Скопје. 6 јули 1946 година. 
Президиум на Народното собрание на Народ-

ната Република Македонија. 
Секретар, Претседател, 

Наум Наумовски, е. р. Богоја Фотев, е- р. 
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У К А З 
на Президиумот на Народното собрание на Народната 

Република Македонија 

По предлог на Претседателството на Владата на 
Народната Република Македонија а на основа чл 2 
од Законот за Владата на Народната Република Ма-

кедонија и чл. 2 од Законот за изменеше и допол-
нение на Законот за Владата на Народната Републи„ 
ка, Македонија, — Президиумот на Народното собра-
ние на Народната Република Македонија 

И М Е Н У Е 
за претседател на Планската комисија при Прет-

седателството на Владата на Народната Република 
Македонија Д-р Кирил Милевски. 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 
Број 514 
Скопје, 6 јули 1946 година. 
За Президиумот на Народното собрание на На_ 

родната Република Македонија. 
Секретар. Претседател, 

Наум Наумовски, е. р. (м. п.) Богоја Фотев, е р. 
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На основани« чл. 29 од Финансовиот закон на 
Народна Република Македонија. 

Р Е Ш А В А М 
Д а можат д а се дават награди за стручните ли-

ца кои ке покажат добри организациони и стручни 
резултати во работата и това од 500.— до 1.500— 
дин. месечно по предложение на ресорниот Мини . 
етер во еогласие со Министерот на финансиите, а 
награди н а д 1.500.— дин., з а .особено покажани 
резултати во организационата и стручна работа , по 
п р е д л о ж и ш е (на Г о р н и о т Министер во согласив 
на Председателот на Владата. 

Буџетските средства за исплата на тие награди 
ке 'паднат н а резервните кредити. 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот. 
Министер на финансиите. 

Д . ЏАМБАЗ е, р, 
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Министерот на индустријата и рударството на 
Н> Р. Македонија во согласив со Министерот на 
финансиите на Н- Р. Македонија а по укажаната по-
треба донесуе следната; 

О Д Л У К А 
бр. 3555/29-У1-46 год. 

За укинував на Управата на лигнитовите руд-
ници за Македонија. 

1) Се укинуе Управата на лигнитовите рудници 
за Македонија на оси ов ание чл- 12 од Уредбата за 
организирање и работат на држените и н д у с т р и с к и 
и рударски претпријатија (Службен весник бр. 12 
од 30 јуни 1945 год.) 

2) Управата н а лигнитовите рудници за Маке-
донија до 1 август 1946 год. е должна да припреми 
ликвидациони биланс-

3) Министерот н а индустријата и рударството 
на Н. Р. Македонија со одделна одлука ке постави 
комисија која на основани« ликвидациониот биланс 
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ке изврши ликвидација на Управата Н а лигните«ите 
рудници за Македонија. 

4) Чистата печалба, односно евентуалната загуба 
на Управата на лигнитовите рудници за Македонија, 
према билансот на денот на конечното ликвидирање 
ке влезе во полза на републиканската каса, односно 
ке се покрије од буџетските 'кредити на Министер-
ството на индустријана и рударството за рударски 
објекти во 1946 год. 

5) Комисијата има право за извршуење на по-
ставените и задачи да издава, нраедби. напатствија 
и решенија. 

Оваа одлука влезу е во сила од денот на обја-
вувањето и во „Службен весник ид, И. Р македонија"-
Министер на финансиите Министер на инд. и руд-

Д. Џамбаз, е. р. Инж. Г. Засилен, јс Р 
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Согласно напатствијата на Сојузното Министер-
ство на индустријата општо одделение — бр. 8791 
од 29. VIII.1945 год. и напатствијата на Председател-
ството на Народната влада на НРМ бр. 2433/45 г. и. Со 
гласно Законот з а застаПуен>е учрежденијата институ 
дните, претпријатијата и организациите од јавен ка. 
рактер, издавам следното 

НАПАТСТВИЕ 
I 

Пред судовите и пред другите народни власти 
имоано-правните интереси на Министерството за ин-
дустрија и рударство на Н. Р. Македонија ке ги за-
стапуе Началникот на општо одделение при ова Ми-
нистерство или лице кое тој определи-

II 
Пред судовите и пред другите народни власти 

имовно правните интереси на Земските претпријатија 
ке ги застапуат управителите на предпријатијатн или 
лица кои тие ке ги определат 

Пред судовите и пред другите народни власти 
имовно-правните интереси на Занаетчиската камара 
— Скопје ке ш застану е главниот секретар на ка-
мерата или лице кое го определи. 

IV 
Пред судовите и пред другите народни власти 

и мов но-правните интереси на Земските управи на 
претпријатијата (Зутекоп, Зу метал, Зухем_ Зугард, 
Зунемруд. З у прек), ке се застапуат од упрвит,елите 
на управата или лица кои тие ги определат-

V 
Пред судовите и пред другите народни власти 

имовно-правните интереси на Фед ера дното електрич-
но претпријатие (ФЕП) ке го заступуе директорот 
на ФЕП или лице кое тој определи. 

VI 
Ополномоштените лица или одредениот заступник 

има право и должност да поднесе тужба, д,а, сака 
обезбедуеше и да превзима на време сите други 
процесни работи кои се покажат како потребни и 
д а превземе сите нужни мерки за заста пу ењ е на 
'имовно-правните интереси пред судовите и другите 
народни власти. 

VII 
О п олном ош тен ит е лица се должни ©едната да го 
потребно обавестат ова Министерство, да покренат 
спор против трето лице за заштитата на имовно прав 
и ите интереси на претпријатието кое го ѕ астал уе или 
установа, како и за покренат спор против претприја . 
тихата и установите. Исто така ополнОмоштените лица 
се должни да то известат ова министерство кога ке 
биде процесот коначно решен. 

Министерството на индустријата и рударството .мо-
же н а секој стадиум на процедурата да ја превземе 
заштитата на имовно-правните интереси на претпри-
јатието и установата и го застапуе пред судовите и 
пред другите народни власти, 

VIII 
Ололномоштетите лица или одредениот 'Заступник 

може да прави поравнања (спогодба) за процеси до 

5.000 дин., а за поголеми процеси должно е да бара 
одобрение во Министерството на индустреја и ру-
дарство, кое од своја страна пред давање на одо-
брените ке тражи согласие на Министерството на 
финансиите. 

Признања, поравнања и одуставувања од спо-
рови кои се со вредност преку Дин. 5.000 (без одобре, 
ние на ова Министерство не вредат-

IX 
Ополномоштеното лице (на претпријатието на Ми 

нистерството ити.) или одредениот заступник е дол-
жен Да употреби редовни жалби против сите пре-
суди, решења и одлуки на народните судови и други-
те органи на власта кои се донесени на штета на 
министерството, претпријатието ити-

X ч 
З а спорови чија е вредност поголема од 5.000 дин-

неможе да одустане од жалба, без предходно одо-
брение од Министерството на индустријата и ру-
дарството. 

XI 
Застапникот на министерството, претпријатието 

ити. должен е без секое одложен не д а превзема еве 
што е нужно да се изврши веднага правоважната 
одлука, донесена во полза на министерството, п р е т . 
пријатне™ ити-

Парите кој ке ги прими од трети лица во про-
цесот, должен е д а Ги предаде на (министерството 
претпријатието, односно установа која ја заступа. 

ХИ 
Застапникот н а Министерството на индустрија и 

рударство ке врши надзор н а д з а с т у п н и ц и ^ на прет-
пријатијата. Занаетчиската камара, рудниците и Фе-
дерално™ електрично претпријатие и по потреба ке ги 
зима и сам ке ги води процесите, во колку се това 
покаже како нужно и во колку се .со това согласи с а . 
мигот Министер з а индустрија и рударство. 

Застапникот на Министерството на индустријата 
и рударството ги има сите права и задолженија ко 
ги има и заступникот на претпријатието, рудникот, 
Занаетчиската камара ита., по овије напатствија и ио 
менатиот закон. 

XIII 
З а поравнања, за оду е таву ењ е од процесот и за 

одуставуење од жалби з а сите претпријатија и уста-
нови и за Министерството на индустријата и рудар-
ството ке одлучуе самиот Министер во согласив на 
Министерот на финансиите во колку не е вредноста 
на процесот помалка од 5.000 дин. 

XIV 
Секој од определените ©полномошници ке одго-

вара за секоја неуредност и пропуштање во заступа-
ње™ на државните претпријатија и установи као и 
водењето на процесите за кои ке одговара не само 
дисциплински и материјално за накнада на направе-
ната штета ако е крив за штетата. 

Министер на индустријата и -рударството 
Инж. Г. Василев е. р. 
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По укажаната потреба Министерот на индустри-
јата и рударството донесуе следната 

О Д Л У К А 
За членови на комисијата за ликвидација на 

Управата за лигнитовите рудници — Скопов назна-
чуам следните лица: 

1) Ристо Дуковски, началник на 'контролното 
одделение при ова министерство, з а претседател на 
комисијата. 

2) Давид Димитровим, помошник управител на 
ЗУГАРТ и Инж. Степан Гифинг, началник на ру-
дарско™ одделение при ова министерство за членови 
на 'комисијата; и / 

3) Живко Петковски, чиновник при ова мини-
стерство за секретар на комисијата. 

Ликвидацијата да се изврши до 1 август 1946 год. 
и за стореното да ми се поднесе извештај. 
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Препис од оваа Одлука да се достави на члено-
вите на 'комисијата, Управата на лити ито ви те РУД" 
ници — Скопје и објави преку „Службен весник на 
Н. Р. Македонија". 

Министер на индустријата « 'рударството 
Инж. Г. Василев е. р-
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Министерството на трговијата и снабду©н>ето, на 
предлог на Трговско-индустриската камара во Скопје 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ: 
За членови на Управата на Трговско-ин ду стрија 

ската камара во Скопје се именуат следните лица и то: 
1) З а претседател на Управата Стефан Настев-

трговец од гр. Скопје: и 
2) За членови на Управата: 

1) Вангел Костовски 
2) Вангел Јанкулов 
3) Георги Читку шев 
4) Васил Наумовски 
5) Фазли Вехби 
6) Димитар Јаковљев 
7) Илија Велков 
8) Драган Спасов и 
9) Страхил Анастасов, сите од Скопје. 

Предното решение да се'Достави до Трговско-ин-
дустријската камата во Скопје и објави во Службе-
ниот весник на Н Р М. 

Бр. 5210 — Скопје, 6 јули 1946 година. 

Министер на трговијата и с н а б д у в а л о 
Д. Бојановски — Дизе. е. р. 
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Министерството на народното здравје на НРМ 
има сведенија да некои болници не ги исползуат бол 
личните простории односно болничните постели на., 
полно. Истите болници со своите расходи не го оп-
равдчват своето соштествување. Бидејки да има го-
лем број тубеокулозно болни, кои имат нужда само од 
болничка изолација и само од симтоматична терапија, 

НАРЕДУАМ 
Да сите болници кои не можат наполно да ги пол 

зу ат 'болничките клевети и им дт условила. да ги и о н . 
мат болните ед туберкулоза. Тие болници ке ги при-
мат само оние туберкулозно болни, кои се упатени °Д 
најблискиот противтуберкулозен диспанзер т . е с л у . 
чаеви кои им ат нужда само од симптом ат ич но лекува, 
ње, докато случаевите кои изискујат постручно леку-
вање Љнеумоторакс и др.) ке се лекуат во против, 
туберкулодните диспанзер«. 

Министер: Д-р В. Попадич. е. р. 
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За работното време през летово во здравствените 

установи на територијата на Н. Р. М-
Р Е Ш У А М 

1. работното време во болниците и лечилиштата 
да трае од 8 до 13 и од 17 до 19 часа. Во неделите и 
празниците од 9 до 11 часа. во сабота само од 8 до 
13 часа-

2. работното време во здравствените станици, 
амбуланти и поликлиники да трае од .8 до 12 и од 
16 до 19 часа. 

3. работното време во диспанзер ите, против -
маларичните станици, бактериолошките и хемиските 
лабопатопм-и да трае од 7 до 14 част непрекидно-

4. работното време во р е нтге но л опт мит е одделе-
л а нон болниците да трае од 8 до 13 и од 17 до 
18 часа. 

Ова решение влегуе во сила од денот на прие-
мањето и досегашните заповеди з а работното време 
се анулпрат. 

Министер. 
Д-р В. Попада«, е. р. 
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За да би се осигурало давањето на крв на нуж-
даештите се болни, Министерството на народното 
здравје на Н. Р. М. го донесуе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
при Земската болница Скопје да се формира стани-
ца за трансфузија на крв, која ке биде на терет на 
буџетот на ова Министерство. 

За раководител на станицата го одредуам Д-р 
Бранимир Симови ч, гр. мобил, лекар. 

Управителот на Земската болница Скопје заедно 
со раководителот на станицата д а одреди простории 
и персонал за станицата. »а'ко и да пропишат внатре-
шен р е д за правилното функционирање на станицата. 

Станицата ке функционира како засебно тело со 
свој буџет и мора да покаже приходи и расходи. 

Ова решение статуе во сила од денот на пр не. 
мането на знанце. 

Министер, 
Д-р В. Попадић е. р-
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Н а основание чл. 7 од Уредбата за определував 
и контрола на цените, Земскиот уред за цени при 
Председателството на Владата на Н. Р. Македонија 
-го донесу« следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се определуат цените на с м р т н и т е посладани 

пијалоци како следуе: 

чл. 1 
1. Вермут 20° со 12% шекер дин. 100 за 1 литар. 
2. Ром 40° со 3% шекер дин. 80 за 1 литар. 
3. Мастика 50° со 2 % шекео дин. 90 за 1 литар. 
4. Конијак 40° со 2% шекер дин. 80 За 1 литар. 
5. Ликери 34° со 35% шекер дин. 130 за 1 литар. 
6. Посла,дени ракии (ментовка. вишновка, мали-

нов ка и т. н.) 40° со 20% шекер дин. 95 за 1 литар 
чл. 2 

Горните цени се производителни и се разберат 
франко склад, без упаковка л за амбалаж со сите 
јавни дажби осем градската трошарина 

чл. 3 
За секој повисок степен од определените цени 

за спиртните пиалоци определени по чл. 1 ке се н а . 
платуе по 2.50 дин. з а секој еден степен. 

чл. 4 
Ова Решение статуе во сила одма. а дополни, 

телио ке биде објавено во Службен весник на Н. Р. 
Македонија. 

Земски уред за цени 
Директор: : 

Д. САБОТКО, е. р. 
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На основа решението бр. 2472 од 14. VI. 1946 го-
дина, Чл. 8, за организацијата и работата на курсе-
вите по пеење се пропишуе овој. 

ПРАВИЛНИК 
Чл. 1. 

Курсевите имаат за цел да. им дадат на курсисти-
те стручно теориско знание и практични напатстви-
ја за учителска ртбоТа. по пеење во гимназиите и 
основните училишта. 

Чл. 2. 
На првиот основен курс ке се примаат кандидати 

со -свршено најмалку У1-то класно или нему равно 
образование (богословија, женска средна стручна 
занатска школа, учителска школа и др.). 

На вториот вишиот курс ке се примат сите оние 
привремени учители по пеење, кои што миналата го-
дина успешно го завршија мивалогодишниот курс 
по пеење-

Чл. 3. 
Наставата на 'курсевите ке се изведуе според 

пропишаниот наставен план и програма, 
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Мл. 4. 
Од 10 јули до 15 септември 1946 год. н а 1-от-оено 

вен курс ке се преподаваат следните теориски и 
практични предмети: 

1. Елементарна теорији, и солфеж — 4 ч- неделно 
2. Н а у к а на хармонија — — — 4 ч- „ 
3. Историја на музиката 4 ч- „ 
4. Подготовка за дирижирање 2 ч. „ 
5. Наука на музикалните форми 2 ч- „ 
6. Наука на музикалните инструменти 2 ч. „„ 
7. Методика — — —- — — — 2 ч . „ 
8. Свирење на еден инструмент вио-

лина или клавир, по избор на 
кандидатот — — 2 ч. „ 

9. Македонски јазик — 2 ч. „ 

Се на се 24 часа неделно. 
Во времето од 15 септември до 25 септември 

о. г. кандидатите ке полагаат писмени и ус,ни ис-
пити и 'ке држат најмалку по едно практично преда-
вање од методика по пеење. 

Чл. 5. ' 
Од 10 јули 1946 год. до 8 септември 1946 год. на 

вториот-виши курс ке се претседаваат следните тео-
риски и практични предмети: 

1. Елементарна теорија и солфеж — 4 ч. неделно 
2. Наука на хармонијата — 4 ч. „ 
3. Историја на музиката 4 ч. „ 
4. Дирижирање — — — -— — 2 ч . 
5. Наука н а музикалните форми — 2 ч. „ 
6. Наука на музикалните инструменти 2 ч. „ 
7. Методика на наставата по пеење 

хоеп — 2 ч . 
8. Свирење на еден инструмент вио-

лина или клавир, по избор на 
кандидатот — 2 ч . „ ин. 

9. Македонски ј|ази'к 2 ч. „ 

Се на се 24 часа неделно. 
Од 1 септември до 15 септември 1946 год. ке се 

одржат испитите: писмени, усни и практични. Секој 
кандидат ке треба да одржи по едно практично пре-
давање по методика на наставата по пеење. 

Чл. 6. 
Курсистите.се раководат од раководител и пре-

подавателски совет. Раководителот и преподавате-
лите ги назначуе Министерот на народната просвета. 

Чл. 7. 
Раководителот на курсот е должен: 
а) да управуе со курсовите според прописите 

и наредбите на Министерството на народната про-
света; да се грижи за образованието и воспитанието 
на курсистите; 

б) да; се грижи за точното држање на часовите 
и спроведуењето на наставната програма; 

в) да пи запознава прело давателите со распн-
и т е на Министерството на народната просвета; 

г) да сви'куе седници на преподавателскиот совет 
и да раководи со нив; 

д) да поднеске на Министерството на народната 
просвета извештај % работата и состојанието на 
курсовите; 

пј) да ја води препиената на курсовите под свој 
подпис и да ги чува службените писма и админи-
стративните книги. 

Чл. 8-
Преподавателскиот совет го е очину ат раководите-

лот и сите преподаватели. 
Пр еп ©давате л е ш о т совет се собира на. позиз од 

раководителот. На седниците председава раководи-
телот, решенијата се донесу ат со апсолутна! ве . 
и т н а . При еднаква подела « а гласовите одлучуе гла-
сот на претседателот. 

Чл. 9. 
По еп о д а в а т е лс киот совет е должен: 

а) да се до го в ору е за мерките, кои што би можеле 
д а е напреднат наставата и воспитанието на курсис-
тите ; | 

б) да расправуе за успехот и поведението на 
курсистите; в) да изречуе ло мал ни. да продолжуе поголеми 

намазани јн, и фалби за курсистите пред Министер-
ството на народната просвета; 

г) да дава предлози з а подобрува е на наставата 
и работата на курсовите. 

Чл. 10. 
Преподавателите се должни: 
а) да ги предаваат определените предмети по 

пропишаната наставна програма; 
б) да се спремаат за часовите и точно да ги 

држат; 
в) да присаствуат на седниците од прело дават ел-

е н о т совет; 
г) да ги чуват службените тајни1 во кои што спа-

ија и оноа што се зборуе на седниците од препода-
в ате леки от совет. 

Чл. 11. 
Курсистите се должни: 
а) редовно д а присаствуат на сите часови и прак-

тични предавања. Курсист от к ј што ке направи десет 
или повеќе неоправдани1 (изостанци или поведе од 
сто оправдани изостанци, се смета дека не може да 
го совлада предвидениот учебен материјал и губи 
право на испит; 

б) да ја лазат работната дисциплина; 
в) да г о чуват државниот имот; 
г) да се п рид ржу ат на прописите и наредбите на 

преподавателскиот совет. 
Чл. 12. 

За провиненија курсистите можат да бидат на-
е ж у в а н и . 

За помалки провиненија дава наказни ја рако-
водителот и пр еп оддавате левиот совет. 3,а поголеми 
провиненија, решение за искажување донесува Мми-
нистерството на народната просвета, на предлог од 
преподавателскиог совет. 

Чл. 13. 
Наказанцјата за курсистите се следните; 
•а) напоменуење од раководителот; 
б) напоменуење од преподавателскиот совет; 
в) одстрануење од курсот. 
Првите две наказанија ги наложуе раководителот, 

односно пр епо давате лскиот совет, а третото Мини-
стерството на народната просвета па предлог од 
преподавателскиот совет. 

Чл. 14. 
Претседател на испитната комисија е Министер-

скиот пратеник или раководителот на курсот. 
Испитната 'комисија има толку членови колку има 

предмети од кои што се по лапа испит. 
З а водење на записникот испитната комисија 

олределуе еден од своите членови. 
Членовите на испитната комисија не смеат да 

даваат никакви соопштенија на заинтересованито 
лица, нити пак да ли сообштав^ат решенијата на ис-
питната комисија. За секое немоно лиени е на оваа 
одредба ке се налага наказание. 

Чл. 15. 
Писмените теми ги дава испитната комисија. 

Чл. 16. 
Темите за" писмените испити се д р ж а т во тајна 

и се објавуват на курсистите оној ден и час кога за-
почне испитот. Секое прекршував на оваа наредба 
'ке се накажуе како злоупотреба на должност. Не-
посредно пред давањето на писмената задача, прет-
седателот на испитната комисија е должен да ги 
соопшти на курсистите одредбите на овој член и ке 
им обрне внимание на последиците »а. кои би се из-
ложиле, ако не држат сметка за тиа одредби. Во за-
писникот ке се забележи де'ка оваа. одредба е сооп-
штена на курсистите. 

Сите курсисти го полагаат писмениот испит под 
н е п р е к и н а т а контрола н а предметниот наставник 
и најмалку на уште еден член на испитната 'коми-
сија. Освен овие двајца, на писмениот испит води над-
зор и министерскиот пратеник и раководител на 
курсот. 

На писмениот испит се дава на сите курсисти 
една иста тема'. Надзорните наставници се должни да 
лазат: секој курсист д а изработува сам својата зада" 
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ча и да се во својата писмена работа не служи' со 
никакви недозволени средства; д а не ©беспокојува 
другите курсисти со прашања и шушкања, со з и д а њ е 
книги на услуга или пак с о загледуење во тупја пи-
смена работа. 

Ку рекетот кој работи противно 1на овија одредби 
ке получи напоменуење и ке му се направи •забелеш-
ка во записникот. Ако ја повтори истата грешка гу-
би право на испит. Исто така губи право на пона-
тамошното полагање на испитот и оној курсист за 
кој се на самиот испит или подоцна утврди дека се 
служел со 'Недозволени средства, ја преписал т у л а -
та работа или пак ја дал својата работа на друг 
курсист. За това решава •испитната комисија на. пред-
лог на предметниот или надзорниот наставник. Ако не 
кој курсист, ча прекрати писмената работа и без раз -

решение излезе од работната стада*, исто така губи 
право од понатамошното полагање н а и с п и т о т . 

Чл, 17-
Писмени испит ке се пол зла : . во вториот-виши 

курс од Наука по хармонијата, Историја на музиката 
и Македонски јазик; 

во првиот-основен курс од: Науката "по хармо-
нијата и Македонски јазик. 

Писмените испити тра јат по три саата за секој 
предмет. 

Писмените задачи треба д а 'бидат Од материалот, 
што е минат на курсот. 

Чл. 18 
Изработените задачи ги прегледува и дава оцен-

ка предметниот преп ода® ате л- Оценката треба д а биде 
потврдена и од другите членови на комисијата, 
оценките се : одличен (5). многу добар (4), добар (3) 
и слаб (2). 

Чл. 19-
Усни и практични испити ке полагаат ои те 

курсисти без обзир на резултатот од писмените 
испити. 

Чл, 20. 
На усниот испит предметниот испитувач ке по-

став-уе прашања од време на купе от од изминатиот 
материал. Усниот испит трае 10 минути з а сеЧој 
кандидат. 

Претседателот на ипе итната комисија може по 
своја, преценеа да го скрати или продолжи времето 
•на испитуењето, но не повеќе од 5 минути. 

Чл. 21. 
После усниот и практичниот испит комисијата ги 

утврдува оценките. А'ко кандидатот добие на писме-
ниот испит слаба оценка, топао на. усниот и практич-
ниот испит треба да даде сосем до бои одговори за 
да добие општ добар успех. Во секој случа ј оценките 
од писмените, усните и практичните испити не се 
пресметнуат аритметички, но како најде за најарно 
испитната комисија. 

Чл. 22. 
Курсист кој што ке покаже слаб успех од еден 

предмет се смета дека не го положил курсот. 
Чл. 23. 

За полагање на испитите 'ке се води записник 
по определен образец. 

Чл. 24 
Курсистот к о ј што ке Покаже слаб успех од еден 

успешно завршат курсот добиваат уверение за при-
времени учители по пеење во гимназиите и основ-
ните училишта. 

Курсистите од вториот-витпи курс, кои што ке го 
успешно завршат КУРСОТ добиваат уверение за ре-
довни учители по пеење во гимназиите и основните 
училишта во смисол чл. б од ово ј правилник, точка 
а, б, в, г, Д. 

Чл. 25 
Образецот з,а уверенијата го пропишуе Мини-

стерството на народната просвета. 
'Чл. 26. . . 

Раководителот на курсовите е должен најдоцна 
15 дена по свршуењето на испитите да донесе из-
вештај за целата работа на курсовите. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТ А 

З а и репо дават е ли на курсот за учители по пеење, 
кој ке се одржи од 10 VII до 25 VIII 1946 год. Одре-
дувам- следните лица: * , ј •' 

1. Петар богданов Кочко, директор на музикална 
та гимназија 

2. Стефан Гајдов, преподавател во I женска гим_ 
назија. 

3. Тодор Скалов шеф на одделението За музика 
при Р а д и о Скопје. 

4. Живко Фирфов референт за народна музика 
при Радио Скопје. 

5. Нада Органџиева, прело давател® а во музичка 
гимназија 

6.-Алиса Пенови«, преподавателка, ®о 'музикална, 
та гимназија. 

7. Стоја« Крстевски, преподавател во музикална 
та гимназија . 

8. Дидар Алиева, преподавателка во музикална 
гимназија 

9. А сп ар ух X. Николов ш е ф во отсекот за музи . 
ка во Министерството на народната просвета. 

Истите имат г.,">аво на хонорар и тоа со више обра 
зование 35 дин. со средно 25 дин. на час. Бр; 370. 

За иреамдѕрангел во прилепската гимназија н а з . 
набавам другарот Спиро К бикаровски. досегашен про 
фесоо во гимназијата во Лесковец-Лебане. чиновник 
од VIII група. 

Назначението се смета од денот на ступањето на 
должност. Бр. 375. 

Ослободувам од должност П о р т и Симов Лазаров 
ски, преподавател во Кумановската, гимназија по мол 
ба а поради продолжуење на образованието. 

Ослободуењето се смета од 1 VII 1946 год. Бр. 366 

Суспендирам од должност во интерес на служба, 
та Хусеин И. Сулејман, учител во турското учили-
ште „Ирфан" во гр. Скопје. Бр. 378Г" 

Ослободувам од учителска должност другарот 
Бранко Буковски преподавател во Кривопаланската 
гимназија за да продолжи образованието си. 

Разрешени е то се омета од 1 VII 1946 год. бр. 379' 

Ослободувам од должност Иван Ст. Настев, пр®, 
подавател во Ц а р евос е л ок ат а неполна гимназија сту 
дент за д а продолжи образ ов нието си. 

Ослободувањето се смета од 1 VII 1946 год. Бр. 362 

За пр ено давател по македонски јазик нд курсот 
за учители ио музика ко ј ке се одржи од 10 VIII 1946 
година дп 25 VIII 1946 год. Одредувам другарката 
Султана Симеонова, професор во I машка гимназија 
Скопје. 

Истата ке има четири часа неделно со хонорар 
од 30 дин. Б р . 376 

За преподао ате л на курсот За основни учители 
одреду ам другарката Елена Нешева. препОдавателка 
во неполната гимназија . 

Н а истата и се следуе хонорар 25 дин. на час. 
Бр. 374 I" 

Сите кн иии на курсот ке се приклучат кон Му-
зикалната школа во Скопје. 

Чл. 27. 
Овој Правилник етапу е на снага од денот." на 

објалдуењето. 
Министер на. проев егата 

Н. Минчев е. р. 
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Одменуам (заповед бр. 384 од 11 XII 1945 год. со 
ко ја беше назначен за секретар на курсот за гимнази 
јални преиодаватели др. Никола Стојков и на негово 
место назнаку ам Гјорги Димитров како хонорарен 
секретар, со месечна заплета од 1600 дин. Наплатата 
да му се смета од 1 VII 1946 год. |Бр. 371. 

Одменуам заповед бр. 344 од 19 VI 1946 год. со 
која беше ослободена од учителска должност д р у . 
гарка Нада Владимиров^ Павлова нреподавателка во 
Кумановската гимназија и одново е вракјам на иста 
та должност. Бр. 373 

МИНИСТЕРСТВО НА П Р А В О С У Д Н Е ^ 
Преместуе се по молба. Атанас Попов, чиновник 

VII група од Околискиот суд Тетово во Околискиот 
суд Гостивар, без право на патни и дневни-
Скопје. 27. VI. 46 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Мали огласи 

Пријавна потврда и војна книжиња на, Ешреф Но 
зиф С а л и е в с к и ,е и31губена и се огласуе за н е в а . 
лиди а. 

Книшка „К" на Живка Ристова Лазарова е и з г у . 
бена и се огласуе За невалидна. 477 

Книшка „К" на Васил С. Арсовски е изгубена и 
се огласуе е а невалидна. 478 

Легитимација )3а снабдуење на Рамадан Кајимов 
е изгубена и се огласуе за невалидна-. 479 

Пријава на Кадри Алимов е изгубена и се огла . 
сус за невалидна. 480 

Книшка. „К" на Методија Христов Димовски е 

итзубена и се огласуе еа невалидна. 481 

Легитимација бр. 47629 на Борис Г. Аврамовски 
се огласу'е заневалидна. 482 

Пријава на Дојчин Андонов Цветков е изгубена 
се оЈгласуе з а невалидна 483 

Придава на Морфа Д Филиповска е изгубена и 
се огласуе за нвалидна. 484 

Легитимација за с н а б д у в а бр. 25271 на Вида 
Стојанова е изгубена и се огласуе за невалидна. 

485 

Легитимација за снабдуење бр. 27286 на Младен 
Стефков е изгубена и се огласне За невалидна 486 

Пријавна потврда и лична карта на Цвета Ста . 
менкова Гјокова е изгубена и се огласуе за невалид-
на. 437 

Пријавна потврда на Лепосава Апостол »ва Хри. 
стона е изгубена и се огласуе з а неплодна. 488 

Адресна кп ота на Трајко Георгиев Стојчески е 
изгубена и се огласне за невалидна. 489 

Пријавна потврда на Методија Маловски е изг\г 

бена и се огласуе за невалидна. 480 

Книшка „К" на Сарџо Сно ски е изгубена и се 
( гласуе За невалидна. 491 

Легитимација за снабдуење бр. 34842 на Исние 
Неим Даут е изгубена и се агла су е з а невалидна. 492 

Пријавна потврда на Родна Белкова е изгубена и 
се ог дасуе за невалидна 493 

Снабдителен купон „Г" на Јусуф О. Шабан е из-
губен и се огласуе за невалиден. 494 

Куќни лист на Назиф Иса Ракит е изгубен и се 
огласуе за невалиден. 495 

Легитимација з а снабдуење бр. 17212 на Михаил 
Ангелковски и бр. 62687 на Б о ж и н а Ангелковска е из 
губена и се огласуе за невалидна. Михаил Ангелков 
ски. • 49е 

Снабдителен купон „Г" на Љубомир Андонов е 
изгубен и се огласуе за невалиден. 497 

Куќен лист на Ката Иванова и пријавна потврда 
на Панче Иванов се изгубени и се огласуат За не . 
валидни. Панче Иванов. 498 

Купон „Г'^ н а Раси Батиар Зекиров е изгубен и 
го огласуе за Невалиден . 499 

Војна исправа бр. 13 на Георги Петков Ге орли ев _ 
ски е изгубена и се огласуе за невалидна. 500 

Книшка „К" на Ада Шаби е изгубена и се огла-
су е за невалидна. ~ 501 

Купон „Г" на Борис Аландер е изгубена и се 
огласуе за невалидна. 502 

Легитимација за снабдуење бо. 47066 47068 на 
Стојна. Митко и 'Попе Попови од Скопје се- изгубени 
и ги о г л а с о т за невалидни. а 503 

Пријава на име Никола Јанков Миновски од Сноп 
је е изгубена и се огласуе за невалидна. 504 

Книшка ..К" бо. 10572 на Борис Стојков Дишков-
ски од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна 

505 

Изгубена домаћинска книшка на име И с м а ј л 
Местава Арулов се ог ла су е за невалидна. 506 

Изгубена легитимација за сна бдеење 6г>. 5421.1 
и 55391 ги огласуам за невалидни — Сали Д. Декио 

507 

Изгубениот пријавен лист издаден од Г Н. О 
ги огласу ам за невалидни — Миланка Магарова . 508 

Изгубена потврда издадена пт Г .Н. О. ја огла . 
суам за невалидна — Кочко А. Мицев. 507 

Изгубената снабдителна легитимација го огла-
сува за невалидна — Благоја Д. Лазов . 508 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 
64945 на име Панче Горјазов од Скопје се огласуе 
за невалидна. 509 

Изгубената пријавна потврда н а име Коста К а . 
раџоват од Скопје, е изгубена и се огласуе за 
невалидна. 510 

Изгубена пријавница за времено жителство .на 
име Михаил ЧаДиковкжи о д Скопје се огласуе за 
невалидна. 511 

Изгубениот купон „Д-1" бр. 36377 на име Анто 
Димитров Петров од Скопје се огласуе за нева-
лидна. 512 

Изгубената книшка „К" бо. 62505 и купон „Г" 
на име Косто Смилевски од Скопје, се огласуат за 
невалидни. 513 

Изгубената легитимација за ен аб дуење на име 
' Тодор Јаневски од Скопје се огласуе за невалидна. 

514 

Изгубената книшка „К" бр. 3856 н а име Велимир 
Генадиев Бужаровски од Скопје се огласуе за нева . 
лидна. 515 

Пријавна потврда на Вангел Накев Оџаклиев е 
изгубена и се огласуе за невалидна. 616 
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Легитимацијата За снабдуење на Месуд Мазлам 
Бејлуловски е изгубена и се огласу« еа невалидна 

517 

Книшка ,„К" на Ус еи новески Сејди Каоумов е из-
губена и се огласуе за невалидна. 618 

Изгубената легитимација за снабдуење бр. 
72733 на Љубомир Александров Кавалев од Скопје 
се огласу« за невалидна. . 519 

Изгубените легитимации з а снабдуење бр. 51684 
и 61688 на Иван и Кирил Христови ги огласуам за 
невалидни — Иван Христов. 520 

Пријавна потврда на Н а д а Душанова Миха јло-
ва е изгубена и се огласуе з а невалидна. 521 

Изгубена легитимација за снабдуење н а име 
Љупчо Стојанов Раденко од Скопје.ее огласуе за не-
валидна. 522 

Изгубената легитимација за снабдуење на име 
Казим Алит Зејпуловски од Скопје се огласу« з а не_ 
валидна. 523 

Изгубената легитимација за •снабдував бр. 30578 
на име Ииевски Н а ј д о од Скопје огласу« за невлид. 
на. 524 

Изгубената пријавна потврда н а име Антон Ле-
ков од Скопје се огласу« за невалидна. 525 

'Изгубената легитимација з а снабдував бр. 38956 
на име Сабри Шаип од Скопје се огласу е За н е в а , 
лидна. 526 

Пријавна потврда на Александар Василевски 
Соколов « изгубена и се огласуе за невалидна. 527 

Пријавна потврда на Петар Б и л а л о в с к и Перен-
КОВС1Ш е изгубена и се огласуе за невалидна. ~ 528 

Легитимација за снабдуење бр . 42668 на Ацо 
Мирчевски е изгубена и се огласуе За невалидна. 

529 

Легитимација за снабдуење бр. 22909 на Зуна 
Глигурова се огласуе за невалидна. 530 

Легитимација за енабдуње бр. 34106 на Хазби е 
Сахит е .изгубена и се огласу« за невалидна. 531 

Пријавна потврда на Стојна Кузманова Ц и ц к о . 
ва е изгубена и се огласуе з а невалидна. 532 

Купон „Г" на Даре и Бранка Младенови Тодо-
ровски се изгубени и ги огласуат За невалидни. 533 

Купон Р—1 на Д а у т Зибер ов е изгубен и се 
огласуе за невалиден. 534 

П р и м а н а потврда и книшка , Д " . на Пандора 
Петровска од Скопје се огласуат з а невалидни. 535 

Пријавна потврда * н а Младен Смилевска од 
Скопје се огласуе з а невалидна. - 536 

(Книшка „К" купон „Г" на Етен Сулејман 
од Скопје се изгубени и се огласуат за невалидни. 

538 

Книшка „1К" на Рашид Расим Адемов од Скопје 
е изгубена и се огласуе за невалидна. 539 

Легитимација за снабдуење бр. 45457 на Азима 
Салиева од Скопје, е изгубена и се огласуе За не-
валидна. ' 540 

Легитимација за он аб дуење бр . 34127 на Р у ф и је 
Сабир ова од Скопје е изгубена и се огласу е з а нева-
лидна. 541 

Легитимација за снабдував бр. 13322 на Ремзи, 
ја Амзова од Скопје е изгубена и се огслауе з а не-
авлидна. 542 

Легитимација з а снабдуење на Васа Камџијаш 
Михајлова е ш г у б е н а и се огласуе за невалидна. 543 

Легитимацијата бр. 7906 Софија Дим. Тра јанов , 
ска е изгубена и се огласуе За невалидна. 544 

Пријава на. Рамиз А. Селамов од Скопје е изгу-
бена и се огласуе За невалидна. 545 

Изгубена д о м а ќ и н к а книшка бр. 00193 на Ангел 
Димовски од Скопје се огласу« з а невалидна. 546 

Легитимации за снабдуење бр. 48866 и 48868 на 
Даница Василева Ничева и Усеин Р . Османов се и з . 
губени и се огласу ат за невалидни." 547 

Купон „Д—1" на Снежана Бранова Стамеска од 
Скопје е изгубен и се огласуе за невалиден. 548 

Легитимација за снабдуење бр. 25850 на Дур-
миш Демиравски « изгубена е се агласуе з а н е в а . 
лидна. 549 

Легитимација за онабдуење бр. 49322 на. Стојан 
Панов Манов од Скопје е изгубена и се огласу« за 
невалидна. 550 

Пријава на Стојан Ганиев Петрушев од Скопје 
е изгубена и се огласуе за невалидна. 551 

Купон „Г" бр. 70098 на Драган Настев од Скоп-
је е изгубен и се огласу е за невалиден. 552 

Изгубената легитимација З а он а бдуење бр. 43759 
и 43760 на Мура ди ја и Умурзит Ибрахим ги огла . 
суат за невалидни. 

Изгубените: легитимација за снабдував и купон 
,уР—2" на Трифун Ангелов од Скопје се огласуат за 
невалидни. 1 554 

Изгубената пријава на Цветко Јовчевски од 
Скопје се огласуе з а невалидна. 555 

Изгубената легитимација за снабдува« бр. 
011263 на Илија Смилевски од Скопје, се огласуе за 
невалидна. 556 

Изгубените: купон ,,Г" и легитимација за снаб-
д у в а в бр. 40186 на Метевски Јован, е« огласуат за 
невалидни. ___ 557. 

Изгубените купон „Г" и легитимација з а снаб. 
дуење бр. 40186 на Метевски Јован, се огласува за 
невалидни', *ј „ 558 

Книшка „К" на Никола Илиев е изгубена и се 
огласу е за невалидна. 559 

Купон „Г" на Трајанка и Киро Иванови, купон 
„Р-1" на Славе Ивашов и купон „Д-1" на Коце 
Ивановски се изгубени и ги осл асу ам За невалидни. 
Славе Иванов. 560 

Изгубената легитимација з а снабдував бр. 
30575 на Намзи Најденов од Скопје, се огласу« за не . 
валидна. 561 

Изгубената книшка „К" бр, 17402 на Димитрије 
В о и н о в с к и о д Скопје се огласуе за невалидна. 562 

Купон „Г" и „Д—2" на Панче и купон „Г" и 
„Р—1" на Душан Петров Стојанов од Скопје се 
огласуат за невалидни. 563 

Изгубената изчислителна белешка на Кузманов , 
ски Николов Илија од Прилеп се огласу е за невалид. 
на 564 

Изгубената пријавна потврда на Надежда Е ф р е . 
мова од Скопје се огласу е за невалидна. 565 

Изгубената легитимација з а снабдував бр. 2914 
на Цвета Јанушева од Скопје се огласу« За нева-
лидна. . 566 

Изгубените легитимации за снабдував бр. 09466 
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и 09465 на Милутин и Магдалена Чукич од Скопје 
ги ог дасу ат за невалидни. 567 

Иванов од Скопје се огласуе за невалидна. 669 
Скопје се огласу е за невалидна. 568 

Изгубената пријавна потврда на Сефет Ламан 
Ибишов од Скопје е изгубена и се огласуе з.а нева . 
лидна 569 

Изгубената пријавна потврда на Јанче Павлов 
од Скопје се огласуе за невалидна. 570 

Изгубената легитимација за он аб дуење бр. 63669 
на Кадие Сејдинова Арифова се огласуе за нева-
лидна. 571 

Изгубените легитимации за снабдуење 'бр. 6312. 
6314. 6315, 6317, 6319 н а (Бељан, Санда, Загорка Из -
р а и л е и Илинка — Ведран ови од Скопје ги огла-
с и ш за невалидна — Велјан Веланов. 572 

Изгубената легитимација за енабдуење на Ану_ 
ша Петрова од Скопје се огласу е за невалидна., 573 

Изгубената легитимација ,за снабдував бр. 6669 
ка Лутви е Демирова од Скопје се огласу е за нева-
лидна. 574 

Изгубената легитимација за анабдуење бр. 35517 
на Елмаз Хрзие од Скопје се- °1гласуе за нева-
лидна. 575 

Изгубениот купон „Г" на Адем Руф атов од 
Скопје ес егласуе за невалиден. 576 

Изгубениот купон „Г" и легитимација за снаб-
дуење бр. 69055 на Ихбал и купон ,„Г" на Панис 
Шабан, ги огласуам з а невалидни — Икбал Шаба_ 
нова. 577 
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