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/ 7 1 
На основа чл. 95 став 1 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство' и органите на власта на 
Народна Република Македонија, а за извр-
шување на Општото напатствие за школу-
вањето во школите за општо-образование 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/52), Сове-
тот за просвета донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ, КЛАС-
НИТЕ, ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ ИСПИТИ ВО ГИМНАЗИИТЕ И 

ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА 
СЕДМОЛЕТКИТЕ 

Член 1 
Член 2 од Правилникот за приватните, 

класните, поправителни:те и дополнителните 
испити во гимназиите и вишите одделенија 
на осмолетките („Службен весник на НРМ" 
бр. 16/49) се менува и гласи: 

„Приватен испит може да полага секое 
лице кое како редовен или приватен ученик 
го свршило претходниот клас, има добров по-
ведение и ја има минималната возраст за 
класот што го полага. 

Приватен испит може да полага и редо-
вен ученик во случај: 

а) ако поради оправдани причини (бо-
лест, војна и др.) неможел да се школува 
редовно; 

б) ако поради оправдани причини се ис-
пишал во текот на учебната година и 

в) ако е отстранет од гимназијата со пра-
во да полага приватен испит. 

Приватен испит за ист клас може да се 
полага најмногу три пати. За полагање по 
трет пат нужно е одобрение од Советот за 
просвета и култура на народниот одбор на 
околија односно град (градска општина) под 
чија надлежност се наоѓа гимназијата однос-
но осмолетката. 

Ако кандидатот се пријавува за полага-
ње приватен испит од клас односно одделе-
ние што порано го учел или полагал еднаш 
односно два пати, се смета дека полага втор 
односно трет пат". 

Член 2 
Член 3 од Правилникот се менува и 

гласи: 

„Приватен испит се полага во месец ју-
ни, август и јануари во гимназиите односно 
осмолетките во кои, има глас односно одде-
ление што сака да го полага кандидатот. 

Приватниот испит се полага во гимнази-
јата односно осмолетката на чие подрачје 
кандидатот постојано живее. 

По исклучевте, во особено оправдани 
случаи и кога во гимназијата односно осмо-
л е т а т а , на чие подрачје кандидатот посто-
јано живее, нема клас односно одделение 
што сака да го' полага, приватен испит може 
да се полага во друга гимназија односно 
осмолетка, по одобрение на Советот за прос-
вета и култура на народниот одбор на око-
лија односно град (градска општина) под чи-
ја надлежност се наоѓа гимназијата односно 
осмолетката. 

Одобрение за полагање приватен испит, 
освен случаите од претходниот став и чл. 1 
став 3 од овој правилник, дава и распоред на 
испитите врши директорот на гимназијата 
односно, управителот на осмолетката. 

Против решението' на директорот на гим-
назијата односно управителот на осмолетка-
та, со кое се одбива молбата за полагање 
приватен испит, кандидатот може да подаде 
жалба до надлежниот совет за просвета и 
култура на народниот одбор на околија од-
носно град (градска општина), во рок од 3 
дена од денот на примањето на решението. 

Член 3 
Член 4 став 2 од Правилникот се менува 

и гласи: 
„Молбата се поднесува 15 дена пред ис-

питните рокови одредени со овој правилник, 
до директорот на гимназијата односно упра-
вителот на осмолетката или до надлежниот 
совет за просвета и култура на народниот 
одбор на околија односно град (градска оп-
штина)". 

Член 4 
Член 5 од Правилникот се менува и 

гласи: 
„Во една учебна година може да се по-

лага приватен испит за еден или повеќе кла-
сови односно одделенија и полуматурски од-
носно матурски испит. 

Приватен испит може да се полага: 
1. во еден испитен рок за еден или по-

веќе класа односно одделенија по сите пред-
мети; 
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2. во две или три групи предмети од еден 
клас во повеќе испитни рока најдоцна во рок 
од две години, сметајќи од полагањето на 
првата група. 

Во еден испитен рок не може едновре-
мено да се полага приватен испит за нижи и 
виши класови на гимназија, односно виши 
одделенија на осмо летка. 

Советот за просвета во исклучителни 
случаи може да одобри и друг начин на по-
лагање. 

Приватниот испит под точка 2 од овој 
член се полага во следните групи предмети: 

а) во две групи: 

I клас (V одделение) 

I група: II група: 
македонски јазик математика 
српскохрватски јазик природознание 
туѓ јазик историја 
музика географија 
цртање фискултура 

II клас (VI одделение) 

македонски јазик математика 
српскохрватски јазик природознание 
туѓ јазик историја 
музика географија 
цртање фискултура 

III клас (VII одделение) 

македонски јазик историја 
српскохрватски јазик географија 
туѓ јазик физика 
природознание математика 
музика фискултура 
цртање 

IV клас (VIII одделение) 

македонски јазик математика 
српскохрватски јазик физика 
туѓ јазик хемија 
историја фискултура 
географија хигиена 
цртање музика 

V к л а с 

македонски јазик математика 
латински јазик ботаника 
I туѓ јазик географија 
II туѓ јазик историја 
фискултура цртање 
предвојничка обука пеење 

VI к л а с 

македонски јазик математика 
латински јазик физика 
I туѓ јазик историја 
II туѓ јазик географија 
предвојничка обука зоологија 
фискултура цртање 

пеење 

VII к л а с 

македонски Јазик 
I туѓ јазик 
II туѓ јазик 
историја 
цртање 
пеење 

математика 
физика 
хемија 
биологија 
геологија 
фискултура 
предвојничка обука 

VIII к л а с 

македонски јазик математика 
I туѓ јазик физика 
II туѓ јазик хемија 
основи на политичка" историја 

та економија 
филозофија географија 
фискултура предвојничка обука 

I група: 
македонски 

јазик 
српскохрватски 

јазик 
туѓ јазик 

клас (V одделение) 

II група: 
историја 
географија 
музика 
цртање 

III група: 
математика 
природознание 
фискултура 

II клас (VI одделение) 

македонски историја 
јазик географија 

српскохрватски музика 
јазик цртање 

туѓ јазик 

математика 
природознание 
фискултура 

III клас (VII одделение) 

македонски 
јазик 

(српскохрватски 
јазик 

туѓ јазик 

историја 
географија 
музика 
цртање 

математика 
физика 
природознание 
фискултура 

IV клас (VIII одделение) 

македонски 
јазик 

српскохрватски 
јазик 

туѓ јазик 

македонски 
јазик 

историја 
географија 

македонски 
јазик 

историја 
географија 
предвојничка 

обука 

историја 
географија 
музика 
цртање 
фискултура 

V к л а с 

латински 
јазик 

I туѓ јазик 
II туѓ јазик 

VI к л а с 

латински 
јазик 

I туѓ јазик 
II туѓ јазик 

цртање 
пеење 

математика 
физика 
хемија 
хигиена 

математика 
ботаника 
предвојничка 

обука 
фискултура 
цртање 
пеење 

математика 
физика 
зоологија 
фискултура 
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македонски 
јазик 

филозофија 
историја 
анатомија 

македонски ја-
зик 

историја 
географија 
основи на по-

литичката 
економија 

филозофија 

VII к л а с 

I туѓ јазик 
II туѓ јазик 
предвојничка 

обука 
фискултура 
цртање 

VIII к л а с 

I туѓ јазик 
II туѓ јазик 
предвојничка 

обука 
фискултура 

математика 
физика 
хемија 
геологија 

математика 
физика 
хемија 

Во молбата за полагање приватен испит 
кандадатот е должен да одреди на кој на-
чин ќе го полага испитот, а ако полага по 
група предмети ќе означи во колку групи ќе 
полага. 

На приватен испит од повисок клас кан-
дидатот. се допушта по успешно свршување 
на претходниот клас"-

Член 5 
Член 10 од Правилникот се менува и 

гласи: 
„Не се допушта на усниот дел од испи-

тот и се смета дека испитот не го положил 
кандидатот што на писмениот дел за нижите 
класови на гимназијата односно вишите од-
деленија на осмолетката добие слаба оценка 
по три предмета, а за вишите класови на 
гимназија по два предмета. 

Исто така не се допушта на поната-
мошно полагање и кандидатот кој полага по 
група предмети, ако' во претходната група 
добие во нижите класови на гимназија од-
носно вишите одделенија на осмолетка сла-
ба оценка по три предмети, а во вишите кла-
сови на гимназија по два предмета". 

Член 6 
Член 15 од Правилникот се менува и 

гласи: 
„Приватниот испит го положи и класот 

го свршил кандидатот што ќе добие преодна 
оценка по сите предмети. 

Кандидатот што ќе добие во нижите 
класови на гимназија односно вишите одде-
ленија на осмо летка слаба оценка по два 
предмета, а во виши класови на гимназија 
по еден предмет, се упатува на поправен 
испит. Поправниот испит се полага во идни-
от испитен рок. 

Приватниот испит не го положил канди-
датот што ќе добие во нижите класови на 
гимназија односно вишите одделенија на 
осмолетка слаба оценка најмалку по три 
предмета, а во вишите класови на гимназија 
најмалку по два предмета". 

Член 7 
Во член 17 од Правилникот по став 3 се 

додава нов став 4 кој гласи: 
„Поправните испити од приватните ис-

пити се полагаат во испитните рокови пред-
видени за полагање приватни испити". 

Сегашниот став 4 станува став 5. 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила од де-
нот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 3200 
5 јуни 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета, 
Д. Левков, с. р. 

12 у 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за 
удруженијата, соборите и другите јавни скупови, 
решавајќи по поднесената пријава за одобрување 
оснивањето и работата на Стручното друштво на 
машинистите, машиновогите и ложачите на НР Ма-
кедонија донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СТРУЧНОТО ДРУШТВО НА МАШИНИСТИТЕ, 

МАШИНОВОЃИТЕ И ЛОЖАЧИТЕ НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Струч-
ното друштво на машинистите, машиновогите и ло-
жачите на Народна Република Македонија, со се-
диште во град Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на НР Македонија. 

Цр. 5336 
9 април 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 
за внатрешни работи, 

3. Биљановска с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Со решение на Управниот одбор на Селанската 

работна задруга „Единство", во с, Жабени, назна-
чени се за потписници на задругата: претседате-
лот Васил Марковски и членот Веле Јотевски и 
од 3-1У-1953 год. имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Спасе Димовски и Трајан 
и од 3-1У-1953 година им престанува правото да јз 
потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5800 од 4-1У-1953 година. (85) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Алим Реџеп", во с. Трновци, на-
значени се за потписници на задругата. претседа-
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Излезе од печат 
УСТАВЕН ЗАКОН 

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПО 
литичкото УСТРОЈСТВО и ОРГАНИТЕ НА 
ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛО-
ВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗА-
БЕЛЕШКИ.) 

Цена 45 динари. 
Порачките се примаат на адреса: „Службен 

весник на НРМ" — Скопје. 
Текушта сметка 801-Т-166. 

телот Рамадан Бајрамовски и членот Шефки Аде-
мовски и од 31-Ш-1953 год. имаат право да ја пот-
пишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните ЈЧГТГХ-̂ ЖЦИ: Бекир С у т е в с к и и Шев-
ки Салиевски и од 31-Ш-1953 година им престану-
ва правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5660 од 4-1У-1953 година. (86) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Маршал Тито"- во с. Драгарино, 
назначени се за потписници на задругата: претсе-
дателот Ванчо Петковски и членот Тоде Петковски 
и од 14-Ш-1953 год. имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Ицан Размовски и Бо-
гоја Павловски и од 14-Ш-1953 година им преста-
нува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4871 од 4-1У-1953 година. ^ (88) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Димитар Влахов", во с. Лера? на-
значени се за потписници на задругата: претседа-
телот Трајан Наумовски и членот Тоде Наумовски 
и од 24-Ш-1953 год. имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Митре Тасевски и Зија 
Нуришевски од 24-Ш-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5387 од 4-1У-1953 година. (89) 

Со решение на Управниот одбор на Селан-
ската работна задруга „Гоце Делчев", во с. Добро-
мири, назначени се за потписници на задругата: 
претседателот Алексо Стефановски и членот Томе 
Пачевски и од 24-Ш-1953 год. имаат право да ја 
потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Гроздан Талевски и Ми-
јал Наумовски и од 24-Ш-1953 година им преста-
нува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5378 од 4-1У-1953 година. (90) 

Со решение на Управниот одбор на Селанска-
та работна задруга „Нов Живот", во село Оптича-
ри, назначени се за потписници на задругата: 

претседателот Марко Николовски и членот Наум 
Боневски и од 20-Ш-1953 год. имаат право да ја 
потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Ристе Станковски и Ме-
тодија Наумовски и од 20-Ш-1953 год. им преоста-
нува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2102 од 4-1У-1953 година. (91) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Градс-ката занаетчи-

ска комора—Струмица бр. 99 од 20-У-1953 година. 
Браваро кожарската задруга „Први мај"? со седи-
ште во Струмица е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на задругата да ги измират своите долгови^ 
односно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (106) 

На основа решението на вонредното собрание 
на Берберо-фризерската задруга „Хигиена" со се-
диште во Гевгелија, задругата од 15-У1-1953 година 
е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на задругата да ги измират своите долгови^ 
односно да ги пријават своите побарувања ве срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликвида. 
ционата комисија нема да признава никакви поба-
рувања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (107) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 2 од 14-У-1953 
година Градското народно претпријатие „Хунап", 
со седиште во Куманово, од 14-У-1953 година е ста-
вено 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 Ликвидаци-
оната комисија нема да признава никакви побару-
вања; а должниците ќе бидат дадени на Државна-
та арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (167) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

71. Правилник за изменување и дополнува-
ње Правилникот за приватните, класните, 
поправителните и дополнителните испити 
во гимназиите и вишите одделенија на 
седмолетките 141 

"72. Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Стручното друштво на ма-
шинистите, машиновоѓите и ложачите на 
Н Р Македонија 143 
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