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Ѓакоаиснте се исправаат во дупликат иа адреса. „Службен | Цена на овој број е 4 динари Претплатата за цела година 

весЉк на НРМ" Пошт. фах 51 Скопје и не се враќаат ј 25«) диа. за едно полугодие 125 динари. 
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У К А З 
Врз основа на чл. 73 точка 10 од Уставот на НР Маке-

донија во врска со чл. 5 точка 16 од Законот за Президиумот 
8« Нервното собрание на Народна Република Македонија, по 
предлог од Владата ^ а Народна Република Македонија, Пре. 
зидиумот на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија. 

ПРОГЛАСУВА 

За претпријатијата од републиканско значени^ следните 
претпријатија: 

1. Претпријатието од локално значение за производство 
јва индустриски култури и зарзават „Вардар" во Титов-Велес: 
и 

2. Претпријатието од локално значение за семепрокзвод-
•тво на житни,фуражни и градинарски култури „Гошо Слам« 
ката" во село Сушево, штипска околија 

У. Бр. 4 од 22 мај 1948, год. Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
К. Црвенковски е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев е. р> 

98 
Бра основа на чл. 9 од Уредбата за принадлежности на 

државна службеници на Н. Р. Македонија, во согласност со 
Ј1ретседателот на Владата на И. Р. Македонија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
> 

ВА ПОВИШИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ПЛАТА ПО ГОДИНИ 
НА СЛУЖБА ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 

ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА 

Чл. 1 
Повиши ци на основната месечна плата по години на 

•лужбата постојат во ветеринарната Струна за звањата: 
•Старинар и ветеринар-специјалист. 

Чл. 2 
Повишицитв на платата »а звањата од претходниот 

член изнесувал прва и втора повишица по 309 динари а 
трета повишица 400 динари. 

Основната плата со повишицитв не може да го пра. 
мине најголемиот износ на основната плата предвидена »а 
кне звања. 

Чл. 3 
Времето »а давање пови спици во размак од 3—9 го* 

цини го одредува старешината односно органот надлежен 
»а назначување, по претходно ^мнение »д старешината од-
носно органот на организационата единица во каја што 
службеникот е запослен, 

Чл. 4 
Ако службеникот не добие повишици ма платата по-

сле 5 години служба проведена во звањето, има право на 
приговор до надлежниот старешина односно орган Право, 
то на приговор под истите услови го има и синдикалната 
организација. 

Чл. 5 
Основната плата со повишиците по години ге на слу-

жба к'е се одреди за преведените службеници на следен 
начин; како основица Х е е земе почетната плата на зва. 
њето во кое што а службеникот преведен односно к'е биде 
преведен и на таа основица к'а се додадат повишици 
опрема вкупниот број на години на ефективна служба на 
сеиој поедин службеник, смотајни за секоја повишица пет 
години со %тоа, да не може асновната плата со повишицито 
по годините на служба да го премине најголемиот износ 
на платата предвидена за односните звања. 

Чл. 6 
Ппатите по овој Правилник к'е се исппатуват од 1 

февруари 1948 година. 

Чо. 7 
Овој Правилник влегува во сила со денот иа негово, 

то објавување во „Службен весник иа Народна Република 
Македонија". 
Бр. 9.479, од 14-У-1948 год. Скопје 

Министер 
на земјоделие и шумарство 

на Народна Република Македонија 
И. Симоски е. р. 

Согласен: 
Претседател на Владата на 

Народна Република Македонија 
Л. Политовски е. р. 

99 
По укажаната потреба, а со оглед иа досегашната 

пракса во средните школи пропишувам 

ПРАВИЛНИК 

за укинување на став 2 на чл. 42 од Дисциплинските правила 
за учениците од средните школи 

Чл. 1 
Став 2 на чл. 42 од Дисциплинските правила за учени-

ците од средните школи се укинува. 

Чл. 2 
Овој Правилник влегува во сила од денот на објавува-

њето му во „Службен весник иа Народна Република Маке. 
дони ја" , 

П Бр. 6079, 26 мај 1948 год — Скопје 
Министер за просвета, ' 

Д. Мире е. р. 
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ДОО 
Со цел да се правилно изведе завршниот (матурски) 

испит по средеше и еда шш е ки .училишта ** пропишувам сл©. 
динот 

ВРЕМЕН ПРАВИЛНИК 
•за полагање да вавршлиот незшг во Училиштето за ме-

дицински оестри и лекарски ломолвшци со акушерски одсек, 
Училиштето ра апотевароки помошници. Училиштето за з а . 

*арн и Училиштето за мвдиијински те1пичари, во учебната 
194 7/48 ГОДИЛа. 

Чл. 1. 
валутниот (матурски) испит во учебната 1947/48 год. во 

Училиштето са медицински сестри и лекарски помошници со 
акушерски отсек, Училиштето еа а п о т е к а р е ^ лом ош ници, 
Училиштето ва сабар®, Училиште з а медицински техничари, 
ж'е се полета ло прописите иа овој Времен правилник. 

Мл. 2 
Иа завршниот испит кандидатите треба д а покажат: 
а) дека имаат солидно обшто н стручно образовање и 

да придобиле потребните теоретски и практични вна%а. со 
кои к'е можат уопешно да работат и раководат одделните 
1ранк.и на соответната стручна делатност. 

б) д а со придобивавте апаша к'е можат успешно да го 
и родел жар учењето во вишите училишта. 

в)дека »мат развиена праговска свест и драви лио ги 
сварат појавите во друштвото и природата. 

Чл. 3 
Завршниот и опит се држи: 
а) во Јунски от срок 15 дена по завршувањето на за&рш. 

и нот клао т. е. од 15 VI до 1 VII о. г. 
б) во азгустовскиот срок од 15 до 81 август. 
Во јунскиот срок на завршниот испит се допуштат уче-

ници кои во 1947/48 год. вавршиле завршниот клас без ниедна 
слаба (2) оценка до успех и поведение. Ученици кои вавр. 
шиле завршниот »лае со лоше (1) поведение, Министерство, 

то на народното здравје може да дозволи да се јават ва ва. 
вршни испит во идната учебна година ако тија со уверење 
ед надлежниот орган на државната власт докажат дека през 
та ја година имале добро поведение. 

Ученици кои ца завршниот клас имаат слаби оценки 
на јвеќе по два предмета, полагаат доправителен испит по 
тија предмети во автустовскиот срок. Ако го положат попра-
ви тел илот испит, полагат завршни испит во истиот срок. 

Ученици кои на завршниот клас имат слаби оценки до 
трн предмети или не положат поправителниог испит во ав . 
густовскиот срок повторува-? класот. 

Во августовскиот срок пОдагат завршни испит ученици 
кои поради тешка болест или други оправдани причини не-
можеле да се јават на испит во јунскиот срок и ученици кои 

имале на завршниот клао поп рав ите лин испити и тнја ги по. 
ложпле во истиот испитен срок 

Кандидати коп на бавршлиот испит во ју и ек и от срок 
добијат слаби оценки највеќе по два предмета к'е полагаат 
поправ штеден испит по ти ја предмети во августовскнот срок. 

Кандидати кои на завршниот ноп ит во јунски от срок 
добијат негативни оценки по три предмета или не положат 
поправителниот испит од завршниот испит во азгустоениот 
срок, се одбиваат на една година т. е. целиот испит да го 
повторат во идниот јунски срок. 

Кандидати кои на завршниот испит во а агу от ов еж. и от 
срок добијат слаби оцетен по Два'предмета се одбиваат на 
•дна година. 

») поправи тел и и от испи?; во :а&ѓуетовокиот срлк к'е се 
полага писмено и усмено; илигсамоЈигагменО:''Ил1г само усме-

но согласно пл. 10 од овој Времен правилник. 
јт) Рввршнвот испит се полата саздо два пати, а по 

бр ение на Министерот на народното здравје моѕве д а ев К>л№ 
га » по трети пат. 

Чл. 4. 
а) Кандидат кој што се -пријави за испит, по пореде т е . 

шка болест ели некои друг« оправдали црнчи ни неможе д а 
се јави н а испит, должен је д а го извести дар<,торот » а учи«! 
лвштето за това на једен ден порано или на санДОг дел иа 
испитот и батова треба да поднесе докази. И дигната ломи* 
еија к'е одлучи дали се причините еа одложуваа* на и спц« 
тот оправдани или не и според това к 'е рош дали дополни* 
челно к*е го полага тој испит во августи ноќно? срок. Наоди« 
дати кои не к'е дојдат на испит во зв 1 у стоески от ерол 
можат испитот'.да го полага? во наредило? јунски срок. 

б) Како редовни ученици во јунскиот срок полага-! д 
опија кандидати, кон што на матурског испит во ЈШналатА 
родила со одби еип на една година како редовни учешпџг. 

в) Учениците ке' полагат завршниот «гспит во анова 
средно стручпо училиште каде што го ваврпшле завршниот 
клас. Министерството на народното здравје може во водов« 
дани случаи да им дозволи на учениците да го полагаат *а4 

вршниот испит во некое друго училиште. 
г) П о п р а в и л н и о т полит ев полага во снова у стиште 

во кое што каидедатите полагале з авртило? испит. 

Чл. 5 
Приватните ученици «'е го полата? за вр шии вт поинт д* 

едно со редовните ученици. 

Чл. 6. 
На завршниот испит кандидатите се пријавува! ео дп* 

смена молба до директорот па училиштето. Со молбата кан. 
дил ат ите прилагаат свидетелство ©а завршенпот »ла« в ро-
ден лист. Ако некои кандидати довршиле некои е д и с о н го 
други училишта, к е поднесат свидетелствата и од гија ила. 
сови. 

Приватните кандидати треба да приложат уште и Јов« 
реље од надлежниот орган на државната Едает еа воведени, 
ето им. 

Чл. 7. 
Вавршниот испит се додата пред испитна «шм*смја во 

рамките на наставните програми за пооделните п р е л е т и . 
Испитната комисија е составу ват: 
а) претседателот, пратеникот на Министерството ма и а . 

родното здравје кого определува Министерот. 
б) директорот на училиштето како потпретседател ж 

е) првподавателите на пооделните предмета ед до* 
лагат на завршниот испит како членови испитувачи, а ва ип« 
вип заменици можат да се одредат од другите преп о д л е т е л и 
во училиштето. . 

Ако не е определен пратеник од Министерството па на 
родно здравје претседателската должност к 'е Ја в р и е ди-
ректорот, кој што за дотпредседател н а испитната комисија 
к'е одреди од учлтелскиот совет без оглед н а т°ва дали Јв 
тој член на испитната комисија. 

Чл. 8. 
Завршниот испит не е јавен. На усниот полит ас-вОв 

членовите на испитната комисија можат да приоа ств упат а 
другите преподаватели на училиштето но само со одобрение 
на претседателот на испитната комисија. Истите непознат д$ 
поставуват никакви прашања, нити по кој д а о начин Д* 
влијаат на испитната работа. \ 

На претседателот и членовите на испитната комисија 
како и на другите и ре по давате ли кои што п р и с е т у в а а т и в 
испитите им е забранено да објавува^ податоци за текот ж* 
испитот, за работата на испитната &о*ШСија и »а поедините 
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још змија, нрвди метите ца Садат јавно објасни* Повредат« 
ца ( д о р и ? * прописи преставува*? повреда еа. службената 
Д01ШИ9Ш 

Нљ *. 
Должност* на претседателот а Да раководи оа оита ел. 

оддеја н» велшката комисија,, да ваедвв ар нотаретоеда* 
|ед»г одредува дежурства на писмените дашак, к о ч а т д * 
обкиовЈДО писмените и опити и да гледа да с е лактите 
ШедЅ® тачна пе овој Времен правилник 

Чл. 10. 

На завршниот испит са додатак оделаича предмет®* 
1. Училиште за медицински сестри а ветерова ДОмоЧЧ 

»ица са акушерски отсега 
а) Македонски јазик 
б) Ру ок Е јазик, 
в) Уста® » а привредни опсади и* ЧМШМ. 

г) Стручни п р е д м е т 
хируршка! болести, 
внатрешни болести; 
развој на здравото дете, 
детски болести, 
заразна болести е« енндемиологија. 

д) Практични испитам хируршки болел* ц аЖатрешИ 
бодеа*. 

Мои отиче до Македонски јазик к'е ов налага* пламен^ 
В уска, па Руска јазик х Уставот к'а оа содата, овна усео, >1 
до стручните предмети к'о се полева нискана • усмено: ва©ав 

1» болест со етидв1мологија, а о т о усисава к'а ов ноката* 
елките предмета: Хируршки »болести, внатрешни бенетон, 

развој на вдравото дете, детски болевте.« 
А ву верски отсек: 
а) Македонски јазик, 
б) Руста јазик, 
в) Устав со привредни систем а« ФМ1Ч 
г) Стручни предмети; 

акушерство и гинекологија, 
заразни болести, 
развој иа ел раз ото дете 
детски болести 

г) Практични испити: акушерство јс гинекологија. 
ВГаапгпа по Македонски јавни к е оа иоо&гат пиеме* 

. ѕ а и увио, по Руски јазик и Уставот к'о се к а н а т сасо усно* 
* од (научните предмети к'а оа полага следните предмета* 
бкпиеастео и гинекологија^ развој на е дравом дете, детски 
болест«. 

2. Аиогекарски помошници. 
а ) Македонски ја*ик. 
б) Руски јазик 
в) Устав са привредни систем на ФЈВРЈ. 
г) Стручни предметна 

Фармацевтска технологија, 
Фарадакотнознја, 
фврмацвутска хеми]*, 
прва помош. 

4 Практични испити: Ф а р м а ц е у т а деснмогијау 
Исиигадв но Македонски јавив в е се полагаат писма*: 

Кб Е усмено, по Руски јазик и Уставот к'е се полага само 
усно, а по стручните предмети к е се подага* саио усмено еле 
^ните предмета: фармацеутска технологија^ фориакогнозија, 
!фар«ацвут<жа хемија и прва помош; 

Џ. Училиште еа еа баре, 
а) Македонски јавив, 
в) Руски јазли, 
е) Устав со привредна* онстем нд ФНРЈ 
0 Оручи* предмети: 
{Ткаела хирургија оа прва цаном*. 

Влбла вратете** 

Онецијална патологија уста заби, чељусти сз те. 
ранија. 

Екстракција со анестезија. 
д) Практични испита: забна проголта , специјалца па-

тологија уста, ваби и чељусти со торзија а екстракција со 
^наотезија. , ј 

Испитите но МакедоноКи јавик к'е се полата* л и м е н о 
Ж усно, по Руски јавни и Уставот к'е ов полага свѕмо усно, а 
Од стручните предмети к*е оа полага* оама увио следните 
Предмети: основна хирургија со прва помош, аабиа протети-
Ка, специјалца патологија уста, ваби и чељусти ов терапија, 
»^атракција со анастови/*. 

4. Училиште ва медицин ок* техничар*, 
а) Македонски ја/зи% 
б) Руски јавни, 
3) Устав со иривреднио! систем на ФИДО. 
г) Стручни предмети! 

Обила хигијена 
Вакторнодотија, 
Еиидемиологија со »празни болести, 
ДевинфекциЛ дезинсекција и д е р а т и з а ц и ј а . 

Санитетска, техника. 
Кемија на животните намирници. 
д) Практична нопнш* Хемија на животните немир. 

Вицо. 
Испитите ио Македонска јазик к'а са педагог писмено 

В усно, по Руски Јавна и Устево* и'е св подата само уоно, а 
Од стручните предмети в'* оа полага само уоно по следните 
(предмети: Обала хигијена, бактериологнја, епидемноло ги ју-
со заразни болеотш дезинфекција, дезинсекција и деришта-
дије санитетска техника а хемија о а животните намирила. 

Цл. II1. 
Писмениве задачи ги дава напатната комисија. Кдс и 

деи пред самиот писмен испит секоЈ предметен п р е д а в а т е л 
поднесува на директорот темите кои ги предлага. з а Маке 
донски јазик се предлага! 10 тами, а ва о с т а н а в т е предмети 

ао в теми. Предложените теми директорот ги залепува, во 
Оден плик. ги подпвчатува а остава иа сигурно место. Утре 
двата пред да почне испитот, Испитната комисија н е избе. 
ра една од предложените теми. Ако има поведе паралелки 
од завршниот клас, пренодавагелите по еден предмет заедно 
Јс*а ги предложат темите. 

Изработката на писмената задача но Македонски јази« 
к 'е трае 4 саата, по стручните најзев'в 4 до в саат««. 

Ни од еден предмет на писмениот испит несмеат да се 
дават теми кои се обработувани во текот на учебната година. 

Чл. 12. 
Задачите иа писмениот дел на испитот Да се држат 

"Тајно и се објаву ват на кандидатите во оној ден и са а т ко-
та к'е почне испитот и това само за овој предмет од кој што 
к'а се полата тој ден. Навредата на ова ј пропио повлекува 
одговорност при прописите за повредата на службената до*, 
»ност. 

Чл. 13 
а) Бедна® пред да се даде првата писмена задача прет 

' водителот на испитната комисија е*е ј а саопшти на кандида. 
тито одредбата по точ. г) на овој член и к'е им ги стави до 
знање последиците на вод што к'е се изложат ако се огрв 
шат против та ј а одредба. 

б) Сите кандидати подадат иоиит заедно под непосре-
ден надзор на предметниот пре подавате л и под надзор нај. 
малко на еден член од Испитната комисија. Освен овија дваЈ 
ца, директорот и неговиот заменик вода надзор на опомените 
попити. 

Пратеникон? на Министерството иа народнога здравје 1 
»Алжед »а »»^дедувл ЈЕјработката па писмените а а ^ а ^ 
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в) Ца и иг менице испити се дават на сите ученици исти 
задачи. 

г) Надзорните пре пода вате ли должни са да лазат да 
секој ученик сам без туг'а помош ја изработува својата за-
дача и да се во та ја изработка не се служи со никакви еа . 
бранети средства, да не им пречи на другите и да не гледа 
во туѓа работа. 

На ученик кој што работи противно на овоа, прво к е 
му се напомене и това к'е се внесе во записникот. Во повто. 
реи таков случај ученикот губи прани да полага завршни ис. 
лит за една година. Исто така губи право на полагаше е 
оној ученик, за кого што при наредбата на писмените зада. 
чи к е се утврди дека се служел со недозволени средства, де. 
ка препишал од туѓа задача или својата ја дал на друг. ва 
©воа отстранување на кандидатот од испитот решава Испит-
ната комисија на предлог на предметниот или Надзорниот 
преподавател. Ако покој кандидат ја прекине својата работа 
и без поколение излезе надвор или покаже непристојно др . 
жање на испитот, исто така губи право на понатамошно по 
лагање иа испитот за етна година со решени« на Испитна, 
та комисијо. 

Чл. 14. 
а) По колко предмети к'е се определат пиомеии испити 

толко дена к'е тријат самите испити. Писмените испити св 
обавуват само (пред пладне, со искључена на некои стручни 
^зедмети и по пладне за кае е потребно повек'е време. 
/ б) Секој кандидат штом к'е ја изработи својата задача 
к'е ја предаде на еден од надзорните препод&ватели и това 
заедно со концептот и преписот, а преподавателОт истиот 
к'е го против и к'е овери секој пол табак со училишниот пе-
чат и со својот потпис. 

Ако кандидатот не успее да направи препис к'е го пре-
даде концептот. Ако и со концептот д° определеното време 
-че биде готов, течај к'е ја предаде работата така како што 

(работена. 
и) Сите состави, концепти и преписи к'е се пишал чит-

љиво и јасно и на левата половина од превитканиот табак, 
ва да можат членовите на испитната комисија да ги слагат 
поправките и своите белешки. 

Чл, 15. 
а) За секој писмени испит надзорните преподаватели 

ж'е водат записник во кој што к'е се запишува: 
1. Текстот па задачата, 
2. Точно време кога започнала писмената работа; 
3. Имињата на надлежните преподазатели и времето 

во кое што воделе надзор. 
4. Кога и кој кандидат свршил работата, што предал и 

колку табака, 
5. На кој му е од Кандидатите напоменато да това што 

;е слу жил со Недозволени средства и 

6. Имињата на кандидатите кои што со одобрение на 
надлежните препода-в аголи излегле надвор. 

Овој записник го потпишуват надзорните преподава-
тели. 

б) Сите писмени работи се чуват ао училишната архи-
ва најмалку 5 години. 

Чл. 16. 

Писмената работа предметниот преподаватед к'е ј а прв* 
гледа и поправи совесно и на крајот на истата в 'е етавМ 
оценка со тбразложенве. Освен него и два члена од Испит-
ната комисија се должни да ги прегледа^ испитните работе 
на сите кандидати и својот потпис да потврдат дади се со* 
гласу ват со предложената оценка. Во колку не со согласу-

ват доласци са да дадат своето мнение со образложение,-
При прегледот да се пази на стилот, правилноста па јазикот 
3 оодржајот на обработката. 

Чл. 17. 
а) Предметниот пренодавател и прегледу вачите к'е ги 

забележат па прегледаните работи своите оценки: лош (1)» 
слаб (2), добар (з), многу добар (4), одличен (5). Несшреде* 
лени оценки несмеат да се дават нити предлага^ Дефинирав 
ната оценка к'е ја дадо Истргната комисија според мнение« 
то на повеќето членови; 

б) Добиените оценки на писмениот испит к'е се ине* 
саг во записникот со зборови и бројки. 

Чл. 1Ѕ. 
а) На устен испит к'е се пуштат опија кандидати кои 

н а писмените испити по сите предмети: добиле најмалку оцев 
к а добра (3) или слаби оценка најдек'е по два предмета. 
Кандидатите кои што добија^ слаби оценки по три предмета 
к'е бидат одбиени на една година. 

б) Ученици кои завршиле завршниот клао со одличен 
успех и одлично поведение и на писмениот испит добиле 
оценка најмалку много добар (4) од сите предмети можат да 
бидат ослободени од усните и опит и со решение на Испитав 
та комисија. 

З А Ш 
а) Усниот дел на завршниот пепи! ќ'в почне најлош** 

3 дена после писмениот испит. Сам« ако има повеќе од 80 
кандидата Испитната комисија, може да реши да биде ме . 
ѓ у времето тетири дена. 

б) На усниот дел на завршниот исни* вадолжителн« 
треба да присаствуват сите членови на Испитната »омнеија. • 

в) Усниот дел на испитот од еден предмет за еден кал* 
дидат к'е трае 15 минути. 

г) Преподавателот е должен да му каже на ученикот 
само оноза што е потребно да го разбере правилно прашање, 
то и текот на одговорот. Инако на кандидатот к'е се остави 
слободно и самостојно да одговара на прашањето и без по« 
мош на нреподавателот да го покаже своето анание. 

д) Претседателот на Испитната комисија (може ане наЈ« 
де за нужнв да го скрати или продолжи испитувањето но не 
поведе од 5 минути. 

Чл. 20 
а) За еден де н на усниот испит да се испитат 30 

дидата: 15 пред пладне и 15 по пладне. Распоредот на када* 
дидатите за полагање на секој ден и секоја група »'е се на* 
прави од порано и к'е им се саопштува кога и со кое реше* 
пие к'е се пуштат наусменнсиит. 

б) Испитувањето к'в се врши пе еден предмет во се-
кој ден. Во случај да има помал«« ед 15 кандидата и по две 
предмета на ден. 

в) Прашањата на усниот испит се поставу ват со павле* 
чување на ливчиња. Предметниот преподавател ги ©оставу;« 
ва 10 дена пред испитот прашањата. Истите се прегледува? 
и одобруват од Испитната комисија. По трн прашала од де , 
дата мината материја по предметот се напишат на ливчиња 
»ои ги чува во потпечатеж плик директорот. Сите дапвчињв 
со вапвшаннте прашања по еден предмет треба да бидат °И 
нета хартија, со еднаква големина, без никакви внакеви вји$ 
валканион на ^испишаната страна и потпечатени со учи-
лишни печат. 

Бројот на ливчињата треба да биде за 10 недеље е д 
бројот на кандидатите. 

На испитот потпечатеннот плик со ливчињата ее о т ш р * 
од претседателот пред членовите на Испитната комисија а 
секој кандидат зема по једно ливче. 
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Пред секоја груда кандидати се »внесува? анте веиз. 
адочевд прашања. Ливчињата што се еднаш извлечени и ва 
а ш што прашања »авдидаване одговориле, не се «шат во 
жедвид. 

г) Ако кандидатов најмио!© | минути до ^залечувањето 
ца лавчето изјави дака ле а во оостојанле д а одговори на 
нишањата V'« му се допушти да гене друго ливчвѕ Првото 
навлечено ливче се зрвк'а мег'у другите неизвлечаии. Повтор-
ам завлеченото лавче а'е »е внесе во ванионик и ке ее има 
Ж> предвид ири оценувањето иа 'Кандидатот. Л а в ч е т о м о ж е 
д а ее промени само еден пат. 

» 
Чл. 21. 

а) Штом к'е се заврши усниот испит со една група кан 
додати, Испитната комисија к'е реши за одлуката пооделно 
»а секој кандидат. Оваја оценка напоредно со зделката од 
писмениот шлшт к'е ее лгесе во ѕанвсннкот §о зборови и 
бројки. 

б) За секој кандидат предметниот иреподавател к'е пред 
ложи оценка еа усниот испит, а Испитната Емисија к'е до. 
мео« решение,»а това. Општи оценки к'е га нвведе Испитна-
та комисија џ оценките што ги добил кандидатот на пасме, 
жвот и усмениот нолит, иесметајк'и ги аритметики, но спо-
ред >Сштото влечат леп а« што го оставил кандидатот. не 
ее даде едногласно оценката се пристапува на пописно гла. 
сање и одлуката ое донесува оо поведе гласови. При еднак-

ва поделба иа тасовите. к'е се зам« како усвоен оној пред. 
лог Дв ко! што класа претседателот 

в) За авној усмео испит к'е Се води вал леи ше во кој што 
»а кратко се внесува кои кандидати и но кој ред са испита-
ла а постапените прашан.*- Овој салиевиќ восле свршениот 
устен испит ѕа секоја група кандидати к'е го нот пк тат г«те 
членови на испитната комисија. 

г) На секој член на Нагазната ад.мнеија -е допушта д а 
го внесе своето даделна мнение во записникот. Општи оцеп. 
аш се в лесу ват во ааписндкот со »борећи и бројки. 

Чл. 22. 
а) Од како се утврдат оценките на кандидатите ед пове-

дението и сите предмети од завршниот испит Испитната ко. 
мисија к'е донесе решение по еаписникот дади кандидатот 
И* положил испитот или не. Кандидатот к*е го положи испи-
тот ацо но сите предмети Добие најматно »шенка добар (з). 

д) Решението на комисијата во записникот к'е гласи. 
1. Положиле а&врпганот испит со средна оденка 

свија кандидати > - — 
2. К е полазат поправиот)ен испит по едеп предмет 

3. К'е нолагат солравителен испит по два предмета— 

4, Се одбиени на една »дина 
») Утврдените оценки од поведението и предметите к е 

е« м е с а т од записникот во главниот испитен протокол, ка . 
де што к'е ое внесе на кратко во „забелешката". решението 
за пооделен кандидат. 

Протоколот к'е го потпишат сите членови на Испитната 
Комисија. 

г) резултатот од еавршндот испит к'е го саопшти на 
сите кандидати претседателот на Испитната комисија по за-

држувањето, а во нрисаствие на сите членови на Испитната 
•комисија. 

, Лл. 23. 
а) Директорот ца училиштето к'е испрати на Министер 

»гаото на народното вдравје најдоцна 14' дена но иоплтот 
шваштај ва текот ва испитот. 

б) По свршувањето на испитот пратеникот на Министер, 
семето ма народното здравје е должел да во истиот срок под. 
веев на Министерството извештај ва целиот испит, во кој 

што к е биде приложен текстот на писмените 
»ок извештај со евентуални примедби 

Чл. 21 
Да полоѕкплате кандидати на завршниот шмит им се 

дават дипломи: најдоцна 8 дена од завршавање1«) ва ленти е. 
На кавран дата ас кои што но го положило вените«, дврвкг&рор 

им забележи това во нивното свидетелство аа завршниот 
клао. Во дноломата за заврлшиот ноп ит к'е е« внесат Осво и 
оценките од предметите што се полагаат на испитот и годил?-
иите оценки по другите предмети на завртнжл' клас и ЈТВР 
Левата ©ценка но .поведението. Дипломата ва завршниот 
испит ј е потпишуват сите членови на Испитната комисија. 

Чл. 2\ 
Овој Времен правилник стапува иа снага со денот на 

објавувањето му во „Службен весник на НР Македонија', е 
од тогај престануваат да важат сите одредби кои се пр ипв. 
ви иа овој Времен пра ви ли ше. 

Бр. 4П99, 22. V 1Г>4.9Ч<0Д„ СИОН* 

Министер: 
•за народното здравје 

Д-Р В. Поладни', е. р. 

101 
Врз основа чл. 1 од Уредбата з а дополнение* Уред« 

бата за принздлежносгитв на државните службеници на 
Народна Р е п у б л и к а Македонија, а по предлог на Мини-
стерот на ф и н а н с и и т е , издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА З В А Њ А Т А 
„ПОМОШЕН ФИНАНСИСНИ МАНИПУЛАНТ" И „ФИНАН-
СИСКИ МАНИПУЛАНТ ВО ФИНАНСИСКАТА СТРУНА 

1) Основните плати предвидени во чл. 3 о д Уредбата 
за нримадлежпоетите на државните службеници Па На-
родна Република Македонија за звањата „помошен финан-
сиски манипулант" и „финансиски манипулант" во фи-
нанесената струка се мењават и месечно се о д р е д у в а а 

а) на помошен финансиски манипулант 
Дин. 3^00 — 3.500 

б) на финансиски манипулант — Дин. 3.600 — 4.000 
2) Платите по ова Наредба н е се исплатува? од 

февруари 1948 год. ^ 
3) Ова Наредба влегува во сипа со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 
Бр. 5.477, 14-У-1948 год. — Скопје 

Претседател на Владата »а 
Министер на Финансиите на НРМ НР Манедонија 

Д. Џамбаз, е. р. Л Нолишевски. е. р. 

1 . 0 2 

Врз основа на Г. Ш и Наредба на Министерот за трго-
вија и снабдување го на ФНРЈ за производство и откуп на 
семенската стока во економската 1947/48 год. по државни-
те (врзаните) цени („Службен лист на ФНРЈ Бр. 26/48 год), 
изменета односно дополнета со Наредбата за измени и до-
полненија на Наредбата з а производство и откуп на исмен 
ската стока во економската 1917/48 год. по државните (вр-
заните), цени „Службев лист на ФНРЈ Бр. 32/48 год, а »а 
согласив со Министерот на земјоделие, издавам следно 

РЕШЕНИЕ 

З а големината на п р о ц е н е т на аванс кој ке дава на 
производителите на семенски компир, и арпа дж ик или на ион 
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1 

На производителите кои контрахират производство и 
лродажба на семенски компир, арпаџик или на кои се. 
Јанија на компири биде издвоен за семенски цели • а под. 
рач јото на Народна Република Македонија не се дава на нив. 
но барање — аванс во акредитивни чекови и во бонови за 
(купување на индустрии произведенија по пониски единстве-
на цени. 

Авансот ке се дава во големина до 30*/» од вредноста 
Ца производството, а за целото подрачје на Н. Р. Македо* 
кија 

Вредноста на производството на семенскиот компир и 
Орпаџнски ке се пресмета према просечниот планиран принее 
цо определените државни (врзани) цени. 

2 

Во износот на авансот ке се пресмета и вредноста на 
семето« вештачкиот гној и средствата за заштита на расте-
ци јата, кои што ги добиват производителите по договори, 
те за производство и откупот. 

3 

Авансот може да се дава по никнувањето на посевите 
иѕ договорените површина или после извршено го издавање 
на усевот на компирот за семенски цели. 

4 

Во пасивните а нежитородните краишта на Н. Р. Ма-
кедониев под условијата и на начин поменат во Т. I од ово« 
Решение, на производителите кои што контрахират произвед-
е л о а продажба на семенка: памук, афион, индустриски па-
Пђр, кикирики, слончогледово семе, рицинус, сусам, наут, в 
анасов ке ее дава аванс во големина до 30*/* од вредноста 
на производството. 

в 

Авансот во акредитивните чекови и авансот во бонови 
ЦроизвоАнгелите можат да га ползу ват а за купување иа 
Јпанка по ниски единствени цена до 20 кгр. месечно иа се-
ке] член од своето домаќинство, до колку не се снабдена 

со житарици од сопствено производство или па некој дру«; 
начин. 

6 

Ова Решение стапува на снага веднаш. 
Бр. 3747 18 'V 1948 год. Скопје 

Министер, 
за трговија и снабдување 

Д. Бојановски е. р. 
Согласен, 
Застапува: 

Министерот за земјоделие 
на НРМ 

К. Симовски е. р. 

103 
Во смисол на Решението бр. 1П на Министерството за 

трговија и снабдување на ФНРЈ за одредување на погодел« 
сни произведенија кои н'в се откупува! од земјоделците 
производителите и селските трудови кооперации по одре« 
цените државни (врзани) цени. 

Р Е Ш А В А М : I 

1 
Живината и тоа: пилиња, кокошки, најки, гуски дебе. 

ли, гуски мршави, патни дебели, патни мршави и мисирли к 
јајца од кокошки, на подрачјето на НР Македонија и'е гм 
еткупуват државните откупни претпријатија од локално зна« 
ценио и околисните кооперативни пословни сојузи проко 
своите набавно-прода{ни кооперации, а кои учествуват ве 
откупот на месо по сврзани цени. 

2 
Живината и Јајцата поменеш аа точка 1 ОД ова Ра« 

шаине н'е се отиупуват по државните (врзаните) цани ела«, 
делени во Наредбата IV Бр. 1185 од 10 0 1946 година за ћ 
државните (врзаните) цени на поЈмдепскит* произведи 
(Службен лист на ФНРЈ Бр. 12/48 год.). 

3 
Ово« Решение стапува на снага веднаш* 
Бр. 3750, 19 V 1948 год., Скопје 

Министер за трговија и снабдувал«, 
Д. БОЈАНОВСКИ, е, р. 
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'103 Решен-е за откуп па живина но држа (иште (сврза-
ла) цени 11<Ј 

Издава. „Службен весник на НР Македонија" — издавачко новинске претпријатие Одговорен уредник Љуб. В. Исаиев; 
Скопје, ул. Маршал Тито 10. Тел. 696. — Печатница „Го де Делчев'- Скопје 


