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По укажаната потреба, а во рамките на О поцрните 

ЈМЈиггстеија за составување правилник за ^турскиот испит 
ђв Министерството за наука и култура на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

ПРАВИЛНИК 

ЗА МАТУРСКИ испит 

I ЗАДАЧА НА МАТУРСКПОТ ИСПИТ 

ѓ Член 1 
Задача на матурскнот испит е да се утврди дали уче-

ниците имаат солидно општо образование и дали стекнале 
дамани знаења со кои што ќе можат успешно Да се посве-
тат на позиви корисни за општествено или на понатамо-
шно школување, дали се свесни за придобивките од Народно 
ослободителната борба, за правата и должностите на тра-
умите на ФНРЈ и дали правилно ги сфаќаа1 појавите во 
природата и општеството. 

ПРАВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ГА МАТУРСКИ ИСПИТ 

Член 2 
Матурски испит можат да полагаат кандидатите кои 

што го завршиле МИ клас на гимназијата (или на класична 
Гимназија) беа ниедна негатив - оценка а од поведение не-
маат оценка помала од оценката ,добар". 

Кандидатот кој што во годишното свидетелство за VIII 
клас добие од поведение помала оценка „добар", не може 
истата година да полага матурски испит. Право за полагање 
на матурски испит стекнува дури идната годиш во летниот 
Срок, ако поднесе уверение од надлежниот орган за своето 
Поведение. 

Член 3 
Матурски испит кандидатот може да полага најмногу 

три пати. 
ИСПИТНИ СРОКОВИ 

Член 4 
Матурски испит се полага во летен и есенски срок. 
Во летниот срок матурскиот испит почнува меѓу 10 

и 15 јуни, освен ако Министерството за просвета, според 
укажана потреба, не одреди друг срок. 

Во овој срок полагаат кандидатите од ставот 1 на ед. 
? од овој Правилник како и кандидатите кои што предолгата 
Учебна година полагале матурски испит како редовни уче-
ници прв пат и биле одбиени на една година. 

Во есенскиот срок матурскиот испит се полага во вто-
рата половина на месец август. 

Во есенскиот испитен срок полагаат оние кандидати 
кон што биле на крајот на учебната година упатени на по-
правителеи испит за VIII клас и тој испит го положиле за 
Месец, август, како и кандидатите по чл. 5 од овој Пра-
вилник. 

Кандидатите кои што на матурскиот испит во летниот 
срок добијат негативна оценка од еден предмет, ќе полагаат 
Ноправителен испит во есенскиот испитен срок. 

Член 5 
Кандидатот кој што се пријавил за испит, но непо-

средно пред испитот или во текот на самиот испит тешко 
се оазболи, или биде спречен по некои други важни причини 

да дојде на испит, или започнатиот испит да го продолжи, е 
должен веднаш за това да го извести директорот и да под-
несе докази за тие сион наводи. Испитниот одбор ќч? про-
учи дали се овие причини за одлагање на испитот оправ-
дани или не, и според тоа ќе му одобри да го одложи испи-
тов за наредниот срок, односно ќе го упати да го понови 
целиот испит после една година. 

Ако кандидатот, на кого што му е испитот одложен ѕл 
наредниот срок, не дојде на испит во тој срок по оправда-
ни причини, испитот ќе му се одложи за следниот срок. Во 
противен случа! се одбива на една година. 

Член 6 
Ученици кол што свршиле VIII клас на гимназијата по-

лагаат матурски испит во гимназијата каде што го свршиле 
тој клас. Кога го полагаат тој испит втор или трет пат, мо-
жат, во оправдани случаи по одобрение на Министерството 
за просвета, да го полагаат и во друга гимназија. 

Поправителсн испит се полага во гимназијата каде 
што кандидатот полагал матујтски испит. 

Член 7 
Приватните ученици полагаат матурски испит следно 

со редовните ученици. 

ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА ИСПИТ 

Член 8 
За матурски испит кандидатите се обраќаат со писмен-а 

пријава до директорот на гимназијата во срок што го тој 
определува. Сѕ пријавата кандидатите поднесуваат свиде-
делство од VIII клас. Ако некои од вишчте класови ги свр-
шиле по некоја друга гимназија, ги поднесуваат и свиде-
телствата од тие класон. 

Приватните ученици поднесуваат уште и уверение од 
надлежниот државен орган за нивното поведение и доку-
мент за раѓањето им. 

Член О 
На својата прва седница испитниот одбор решаиа кон 

од пријавените кандидати ќе бидат пуштени на матурски 
испит. 

ИСПИ:ЕН ОДБОР 

Член 10 
За полагање на матурскиот испит при еекоја гимна-

зија се образува испитен одбор. Тој се дели на две коми-
сии! комисија за полагање на првата група предмети (маке-
донски јазик, нрставе ч јаз^к, по малцинските гимназии и 
паралелки, туѓ јазик и историја) и комисија за полагање ни 
втората група предмети (математика, физика и хемија). 

Во гигант " . ОЛЃ м опој на кандидатите 
(над 100) можат да се образуваат и два испитна одбора (два 
пати по две комисии) ако училиштето има доволен број 
стружи преподаватели кои што ги предавале во VIII клас 
предметите што се полагаат, на матурскиот испит. 

Испитниот одбор го образуваат: претседателот на ис-
питниот одбор и неговиот заменик, претседателите на испит-
ните комисии, потребен број членови испитувачи, еден се-
кретар на испитниот одбор и по еден записничар за секој! 
испитна комисија. 

Претседател на испитниот одбор е пратеникот на Ми-
нистерството ѕа просвета, а негов заменик директорот на 
гимназијата. Ако Министерството на определи свој пратенк 
на испитниот одбор ќе претседава директорот на гимназијата 
кој што во тој случај, ќе определи за с?ој заменик некој од 
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професорите на гимназијата,Ое^ 01 лед на тоа дали би бил 
инаку член на испитниот одбор. 

Секоја од испитните комисии се состои: од претседа-
тел, потребен број членови испитувачи и записничар. Прет-
седателите и записничарите на испитните комисии, како и се. 
Кретарот на испитниот одбор, ги определува испитниот одбор 
по предлог од директорот на гимназијата. 

Испитувачи се сите преподаватели кои што ги ;.реда-
вате во VIII клас предметите што се полагаат на матурскиот ј 
испит. На секој испитувач испитниот одбор, на предлог од 
директорот, му определува заменик. 

Член И 
На усниот испит можат да присуствуваат, покрај чле-

новите на испитниот олбоо односно на иггт-ппте комисии, 
И останалите преподаватели од истата тиранија, но тие 
неможат да им поставуваат на кандидатите прашања, ниту 
да влијаат на било каков начин на текот па испитот. 

На усниот испит можат да присуствуваат гето така, 
со одобрение на претседателот на испитниот одбор, и оста-
налнте кандидати што во тој ден не полагаат матурски , 
испит. 

Член 12 
Ниту членовите на испитниот одбоо односно испит-

ните комисии, ниту останалите преиодаватели што присуст-
вуваат на матурскиот испит, не смеат да даваат никакви све-
девме ниту да ги соопалевуаат решенијата на испитниот 
одбор. За секое, макар и најмало огрешува;^ во врска со 
осга ологдба, ќе бидат дисциплински одговорни. 

ПОСТАВ И ТОК НА испитот 
Член 13 

Дагурскиот испит се состои од писмен и усмен испит. 
Член 14 

Распоредот на матурскиот испит, и писмениот и Ус-
ниот, го утврдува директорот на гимназијата и ѕо пспрарќа 
благовремено до Министерството за просвета т г-о6р;ние. 

Министерството за просвета може п " ^ " рас-
пон" И Т И"ЧРНИ 

\) п и е испит 
Член 13 

писмен матурски испит се полага од ог:- .; -мети: 
1) Македонски јазик (во малцинските шко - и гагт-

лелки од к-стгѕниот јазик); 
2) туѓ јазик по избор - руски, ашлкскн, француски 

или нсмски (во класичните гимназии место жкенте туѓи ја-
зици се полага латински или грчки; и 

8) Математика. 
Изработувањето на секоја писмена задача трае нај- ј 

многу 5 (пет) саати, а испитот се извезав секој гат само 
пред ручек и тоа во три дена по ред, без обзир на евен-
туални празници. 

Член 16 
Министерството за просвета може да ги определи пи-

смените задачи по македонски јазик (односно во малцин-
ските школи и паралелки по наставниот јазик). Доколку тоа 
не го стори Министеострото за п р о е к т , задачите ги опре-
делува испитниот одбор, како и од останатите предмета, на 
следниот начин: 

Спроти писмениот испит едметннот преподавател му 
поднесува на директорот по својот предмет: од македонски 
јазик (во малцинските школи и паралелки и од наставниот 
јазик шест теми, од туѓиот јазик (во класичните гимназии 
од латинскиот или грчкиот) три теми за превод, а од мате-
матика три групи задачи, во затворен плик на кој што ќе 
биде неговиот потпис. 

Директорот пликот ќе го запечати и ќе го чува на 
сигурно место. Утредента, непосредно пред самиот почеток 
испитот, на седницата на испитниот одбор сео твора пликот 
со предложените теми, и испитниот одбор одбира една тема 
(од математика една група задачи). 

Испитниот одбор може да не прими ниедна од пред-
ложените теми, туку на седницата да избере нова тема. 

Ако во гимназијата има повеќе паралелки од VIII клас 
де кои што истиот предмет се преп одава од различни пре-
од даватели, тие споразумно ќе ги предложат темите. За сите 
паралелки се одбира иста тема. Кандидатите од сите пара-
лелки ја работат темата едновремено, по возможност во иста 
просторија. 

Член 17 
Од ниеден предмет за писмена работа на смее да се 

даде задача која што е веќе работена во текот на учебната 
година, со искључение на некое теориско прашање по ма-
тематика, доколку такво прашање ќе биде дадено. 

Задачите се соопштуваат на кандидатите оној ден н 
час кога почнува испитот. За секое прекршување на оваа 
одредба, било директно или индиректно, следува дисциплина 
с на постапка, а целиот писмен испит од дотичнот предмет 
со решение на испитниот одбор може да се поништи. Испит-
ниот одбор веднаш превзема потреби:! мерки таков намерен 
или несовесен преподавател да се исклучи од понатамош-
ната работа на испитниот одбор к на негово место да го 
повика неговиот заменик. 

Член 18 
За писмена работа по македонски јазик (односно на-

ставниот јазик во малцинските школи и паралелки) се д^од 
тема од општ карактер, во која што кандидатот ќе си ја по-
каже својата писменост и своето образование. Темата треба 
да е во врска со нашата општествена стварност. 

Во малцинските школи и паралелки за писмена работа 
по македонски јазик на кандидатите ќе им се даде полесна 
тема од општ карактер да ја обработат самостојно. 

Од руски јазик се дава средно тежок диктат во опсег 
од 25—30 печатени редови и превод на тој текст на настав-
ниот јазик. Од останатите туѓи јазици ќе се даде за превод 
полесен текст во опсег од 20—25 печатени редови. Текстот 
треба да е книжовен и идејно содржаен. Учениците можат 
да се служат и со речник. 

Во малцинските школи паралелки не се полага туѓ 
јазик. 

Од латински или грчки јазик (во класичните гимназ 
зип) ќе се преведе на наставниот јазик еден уште непознат 
на учениците текст од класичната литература во опсег од 
20—25 печатени редови. Во работата учениците можат да се 
служат со речник. 

По математика ќе се даде една задача од алгебра, едва 
од тригонометрија или од аналитичка геометрија. Сите трн 
задачи треба да бидат од материјалот за вишите класови. У-
ченициет можат да се служат само со логаритамски таблици. 

Член 19 ,с : 
Непосредно пред давањето на првата писмена задача 

претседателот на испитниот одбор ќе им соопшти на кандиќ 
датите дека секој е должен да ја работи својата задача ва-
полно самостојно, во работата да не се служи со непозво-
лени средства, другите да не ги беспокои и да не ѕирка во 
туѓа работа. Истовремено ќе ги упати кандидатите како 
ги работат и предаваат писмените задачи (чл. 21 од опој' 
Правилник) и ќе ги упозори за последиците од евентуалното1 

нарушување и пречење на правилниот ток на испитот. Исто1 

гака ќе ги упозори кандидатите и на тоа дека можат да из-
легуваат од просториите каде што се полага испитот само 
по одобрение на надзорниот преподавател и дека во исто 
време не можат да излегуваат два кандидата. 

Кандидатот што ќе ги прекрши одредбите од ставот 
1 на опој член ќе биде првин опоменат, и ваквиот случај ќе 
биде забележен во записникот. Ако случајот се повтори, кан-
дидатот се отстранува од испитот и губи право за полагање, 
на матурски испит за една година. 

Исто така губи право за полагање на матурски испит 
за една година и оној кандидат за кого што се докаже непо-
битно, било во токот на испитот, било дополнително, дена 
се служел со непозволени средства, дека препишал , туѓо 
задача или својата задача ја дал на некој друг. За ова доне-
сува решение испитниот одбор на предлог на предметниот 
или на надзорниот преподавател. 

Исто така губи право за понатамошно полагање на ис-
питот и се одбива на една година и оној кандидат кој авто 
ја прекине работата и без одобрение од надзорниот пресек 
давател ја напушти испитната просторија. 

Член 20 
Писмениот испит се полага под надзор на предметниот 

преподавател (кој што повремено може да биде заменет од 
друг за тоа опрделен преподавател) и најмалку уште на 
еден член од испитниот одбор кој што ќе биде определен 
за тоа. 1 

Член 21 
Кандидатот за писмениот испит си донесува потребна 

хартија и мастило. Задачата може да ја работи на концепт 
или веднаш читко да ја пишува на левата половина од ли-
ш и табак. 
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Во почетокот на испитот, пред да им се даде на уче-
н и ц и т е задачата, надзорниот преподавател ќе овери со школ-
скиот печат потребен број празни полатабаци хартија за оние 
ученици кои што намераваат да прават концепт. Ако канди- I 
Патот прави концепт должен е да го предаде и него. Штом 
Ја сврши работата кандидатот ја предава (заедно со евенту-
еиниот концепт) на еден од надзорните преподаватели. Пре- ; 
поддвателот ја прошива задачата, ги оверува со школсиот 
Печат нејзиниот полатабаци на ист начин како што ги оверил 
порано полатабаците за концепт и на самата задача, како и 
во записникот за писмениот испит, го забележува точното 
време на предавањето (саат и минута) откако претходно 
проверил дека е задачата потпишана. 

Ако кандидатот до определеното време не ја сврши 
задачата, го предава она гато го изработил. 

Член 22 
Задачата ја прегледува, поправува и оценува предмет : 

ниот поеподавател. Оценката треба да биде кратко об- . 
разложена. 

Писмената задача, покрај предметниот поеподавател, 
ја прегледуваат уште два члена од испитниот одбор, од кои 
што ба^ем едниот треба да биде стручњак. Ако во испитниот 
одбоч н-^а друг стручен поеподаЕател за некој предмет 
освен предметниот преподавател, прегледувачи ќе се земат 
од пелот на замениците. Тие ќе присуствуваат на седницата 
за одвивање на писмените задачи како потно"равни членпвч 
на испитниот одбор. За саботата на седницата не смезт да 
двамт никакви сведениве. Со спојот потпис прегледувавте 
ќе потечат цали се согласуваат со предложената обемна или 
не. Во случај на несогласување своето мнение и предлог 
треба ич го образложат. Примитивната оценка Ја утврдува 
испитниот одбор. ПРИ прегледувањето на задачите сс гледа 
и на стилот и на правилноста на јазикот секаде каде што е 
тоа возможно. Оценки со дропки не смеат ниту да се пред-
лагаат ниту да се даваат. Утврдените оценки се внесуваат во 
цифри во записникот. 

Сите писмени задачи се чуваат во училишната архива 
најмалку пет години. 

У С Т Е Н И С П И Т 

Член 23 
На устен испит се пуштаат кандидатите што го поло-

жиле писмениот испит по сите предмети ео позитивна 
оценка и кандидатите што добиле негативна оценка само по 
еден предмет. Кандидатите што добиле две негативни оценки 
ве о д в е а т за наредниот срок. 

Член 24 
Кандидатите кои што го свршиле V!!! клас со одличен 

успех и со одлично поведение, а на писмениот матурски, ис-
пит добиле по сите предмети најмалку оценка „многу добар" 
можат, со решение на испитниот одбор, да бидат ослободени 
Од усг-ч испит. 

Приватните ученици не можат да бидат ослободени од 
полагање на усниот матурски испит. 

Член 25 
На усниот дел од матурскиот испит ее полагаат след-

ните предмети: 
I) Македонски јазик со литературата на народите на 

Југослав !а (во малцинските школи и паралелки и настав-
ниот Јпмн со литература)! 

ОДнен туѓ јазик, по избор (руски, англиски, францу-
ски, помеки); 

3) Историја на народите на Југославија: 
4) Математика; 
Ј) Физика и 
в) Хемија. 
Во класичните гимназии не се полага фѕшша и \еми?а, 

туку место нив латински или грчки јазик и општа историја 
СО историјата на уметноста. 

Член 2Ѕ 
Усниот испит почнува најдоцна три дена по свршува, 

илто на писмениот испит. Во случај да има повече од 80 
Кандидати, испитниот одбор може да определи растојанието 
Да биде и четири дена. 

На усниот испит бездруго присуствуваат сите членови 
" испитната комисија и сите се должни да водат белешки 
за одомооггге на кандидативе, 

Испитувањето на еден кандидат од поедини пред,мети 
трае И минути. : л 

Испитувачот е долмен, КОЈ а е потребно, на ка..долгот 
да му го каже само она што е неопходно за правилното раз-
бирање на прашањата и токот на одговорите. Инаку на кан-
дидатот треба да му се даде слобода самостојно и без по-
мои^ на преподавателот да го покаже своето знаење. Освен 
испитувачот на кандидатот може да му поставува прашања, 
во текот на одговорот, само претседателот на испитната 
комисија. 

Претседателот на испитната комисија може, според 
потреба, да го сократи или да го продолжи и питувањето на 
еден кандидат, но не повеќе од пет минути. Ова право пре-
минува на претседателот на испитниот одбор или на него-
виот заменик за време кога присуствува при испитувањето. 

Член 27 
Од пропишаната наставна праграма предметниот пре-

подавател составува список на прашања за усниот испит, 
така што да го опфат целиот материјал по свотој предмет. 

Од овој список ги препишува четливо (по возможност 
со машина) прашан.ата на ливчиња. Ливчињата треба да 
бидат од иста хартија и од еднаква големина, без ниакквн 
дамки или знаци на неиспишаната страна. На едно ливче до-
паѓаат по трн прашања од секој предмет, освен од туѓите 
јазици и латинскиот односно грчкиот, каде што се дава 
само текст и на текстот се испитува, 

Бројот на ливчињата треба да биде со пет повеќе од 
боојот на кандидатите. Во случај да е бројот на кандидатите 
20 или помал од 20, бро!от на ливчињата треба да биде 
најмалку 25. 

Списокот со прашан,ата и ливчињата се донесуваат 
на седницата на испитниот одбор спроти усниот испит за да 
се преведат и да се одобоат. 

После седницата, прегледаните и одобрените ливчиња, 
предметниот г,рсподапател ги предава на претседателот на 
испитниот одбор на чувале во запечатен плик. 

Ччен 28 
На усниот матурски испит од кандидатот се бара: 
1) Од македонски јазик и литературата на народите 

на Југославија (зо машинските школи и паралелки од 
наставниот јазик со литература) да покаже познавање на 
поважните моменти од историјата на домашната и на туѓата 
литература, да ги читал и правилно разбрал комитите ли-
терату-рни творби, а сето тоа според пропишаниот програм. 
Покрај знаен,ата на важните граматички и препот-ени пра-
вила, кандидатот треба да покаже дека го владее лчтеретур-
ннот јазик, дека со него лесно и правилно се служи. 

На секој кандидат треба да му се дадат по три пра-
шања: две од литературата од кон што второто е во врска 
со едно пикање од теоријата на литературата, а третото е 
некое по' п лп прашање од граматика или историја на на-
ставни' - л , а. 

Р" мР меките школи и паралелки од кандидатот се 
бара да г ; синава основните правила и принципи на маке-
донскиот јазик, да може со нив практично да се служи и да 
ги познава најважните моглнтн од литературата на напоните 
на Југославија - ссто тоа според пропишаната програма 

2) Од, туѓиот јазик се баоа оп кандидатот да преведе 
еден пасус од текст што не е обработуван во училиштето, 
да умее да ги објасни граматичките особености но тој пасу 
и на тој јазик да одговори на неколку прашања во врска со 
текстот ( кога станува збоо за рускиот Јазик, тогаш и во 
врска со руската литература). 

3) Од историја кандидатот треба да покаже општо, 
во една целина обоштено знаење, кое што ќе ги опфаде 
главниот политички и културни моменти од историјата на 
наодите на Југославија. Особено внимание треба да со 
обрне на историјата од Наподно-ослободителтгата борба. По-
крај познавањето на фактите кандидатот треба да покаже 
разбирање и правилно сфаќање на поважните историски на-
стани и нивниот причински врски. 

К'е се дадат три прашања од кои што едното треба да 
биде сврзано со некое поважно прашање од општата исто-
рија, а едното бездруго треба да биде од историјата на На-
родно-ослободителната борба. 

4) По математика кандидатот треба да покаже само-
стојност во решавањето на задачите и сигурност во матема-
тичките операции. Тој треба да ги знае функционалните 
врски и и да умее знаењето на математиката да го примени 
при решавањето на задачи од животот и науката. 

Од трите прашања по математика едното е задача од 
алгебра, едното задача Од геометрија и едното некои тео-
риско прашање (изведување па поважни обрасци и докажу-
вање на поважни теореми од алгебра н геометрија). Сите три 
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задачи треба да бидат од материјалот за вишите класон ма 
гимназијата. 

5) Од физика кандидатот треба да покаже дема гн 
познава најважните физички појави и закови во опсег на 
пропишаниот материјал за вишите класон, дека ги сфаќа 
причинските врски меѓу физичките појави н примената на 
физиката во практичниот живот или во техниката. 

Се даваат три прашања од кон што едното — по воз-
можност - треба да е сврзано со експеримент. 

6) Од хемија кандидатот треба да покаже дека ги по-
знава најважните хемиски појави и закони во опсег на про-
грамата за вишите класон и уметност да ја сфане нивната 
примена во практичниот живот, а нарочно во индустријата и 
но земјоделието. 

На секој кандидат му се даваат по три прашања, од 
нон што едното — по возможност — треба да биде сврзело 
со експеримент. 

7) Од латински или грчки јазик (во класичните гимна-
зии') се бара од кандидатот превод и стварен коментар на 
текст од класични писатели кои што се предадени по про-
грамата. Се дава дел од текст во опсег од 10—15 печатени 
редови, што не е обработуван во училиштето. На него ќе се 
изврши и потребната граматичка анализа. 

8) Од општа историја со историја па уметноста (во 
класичните гимназии) се бара од кандидатот да ги познава 
најважните политички и економски моменти од општата ис-
торија и главните фази од историјата на архитектурата и 
ликовната уметност во нивната општествена условеност. 

Се даваат трн прашања: две од општа историја и едно 
од историјата на уметноста со нарочен осврт на уметноста 
на народите на Југославија. 

Член 29 
Усниот испит се полага по ред по предмети, едновре-

мено во двете комисии. За усниот испит кандидатите од сите 
'аралелки но УЈП илас ќе се поделат во две групи, така што 
-ѕо секоја група да биде еднаков број кандидати од истата 
паралелка. Кандидатите од едната група ги полагаат првин 
предметите од првата група (чл. 10 став I од овој Правил-
ник), а кандидатите од втората група - предметите од 
втората група. 

Во еден ден се полага само еден предмет. Испитот се 
изведува и пред н по пладне, а дневно може да се испитаат 
24—48 кандидати (12—14 пред пладне и исто толкав број по 
пладне). Останатиот број кандидати, или дел нагоден сраз-
мерно со вкупниот број на кандидатите во групата се испи-
тува утредента. Ако гимназијата нема повеќе од вкупно 28 
кандидати, испитот ќе се изведува само пред пладне. 

Откога сите кандидати ќе го положат испитот од ед-
ната група предмети, групите на кандидатите ќе ги сменат 
своите комисии, и првата група кандидати ќе го продолжи 
полагањето кај втората комисија, а втората група кандидати 
кај првата комисија. По свршувањето на првата половина од 
испитот, комисиите ќе си ги изменат сведеиијата од дотога-
вашниот ток на испитот. Меѓу првата и втората половина 
од уснот испит може да се даде еден ден одмор. 

Член 80 
Понменичниот распоред на кандидатите за усниот ис-

пит се утврдува на седницата на испитниот одбор скротив 
почнувањето на усноит испит и се соопштува на кандидатите 
првиот ден, пред да почне испитот, а треба да се истакне и 
на училишната табла за соопштенија. 

Пред почетокот на усниот испит од првата група, 
претседателот на испитниот одбор им го објавува на сите 
собрани кандидати резултатот од писмените испити, им го 
соопштува поименичниот распоред на кандидатите по ко-
мисии за првиот ден, ги запознава сите кандидати со тех-
никата на усниот испит и ги предупредува за нивните права 
и должности на самиот испит (член 81, 82 од овој Пра-
вилник). 

Член 31 
На испитот секој кандидат извлекува по едно ливче. 

На секоја група кандидати им се изнесуваат сите чеизвле-
чени ливчиња. 

Ливчињата што се извлечени еднаш и на чии што 
прашања кандидатите веќе одговарале, не доаѓаат повторно 
во обзир. . , 

Ако кандидатот најдоцна пет минути после извле-
кување на ливчето изјави дека не може да одговара на из-
влечените прашења, му се допушта да извлече друго пивце. 

Ливчето извлечено прв пат се враќа меѓу останатите 
нена влечени ливчиња. Во записникот ќе се забележи дека 

кандидатот го сменил лнвчсто но овој факт ќе се има пред 
вид кога ќе му се дава оценка на тој кандидат. 

На првиот кандидат, при почнувањето на исптођ 
треба еа му се остави време од 10—13 минути ѕа равмисл?' 
вање, ако го посака тоа. Остаиалите кандидати размислуваат 
додека нивниот претходник одговара. 

Кандидатот го продолжува усниот испит до крај, беф 
оглед на тоа дали во токот на испитот добил негативна т 
ценка од некој предмет. 

Член 32 
Ако за време на усниот испит кандидатот го наруши 

редот или попречи на правилниот тек на испитот, п о и т а т е 
комисија може да го отстрани од испитот. Ова репете се 
донесува со мнозинство на гласовите. 

Кандидатот отстранет по овој начин се смета дена е 
одбиен на една година, и тоа треба да се забележи на грбот 
на годишното му свидетелство за VIII клас на основа на кое 
што е пуштен на испит. 

РЕШЕНИЈА НА ИСПИТНИОТ ОДБОР 

Член 33 
Испитната комисија решава секој ден, после сврте-

ното испитување пред и по пладне, за оценката на секој кан-
дидат што ќе се предложи на испитниот одбор. Оценката ја 
предлага испитувачот, а решение донесува испитната коми-
сија со мнозинство на гласовите. При еднаква поделба не 
гласовите решава гласот на претседателот. Секој член од 
комисијата може да го внесе во записникот своето одделно 
мнение. Од предметите од кои што сс полага и писмен нето; 
оценката се изведува од оценката на усниот и на писмениот 
испит, но не се сведува аритметички, туку според општото 
впечатление ило го направил кандидатот на испитот. Утвр-
дениот предлог ма оценката се внесува со цифра во табе-
ларнкот преглед на самиот записник. 

Кандидатот што ќе ги прекршив дредбите од ставот 
Откога ќе се заврши испитот пред испитните комисии, 

се состанува испитниот одбор кој што ги утврдува дефи-
нитивните оценки на кандидатите од сите предмети. За 
предлогот на оценката од испитната комисија решава испит-
ниот одбор со поименично гласање, ако е тоа тггвебно. 
При еднаква поделба на гласовите се смета дека е усвоен 
предлогот, за кој што гласал претседателот на одборот. 

Испг.тнит одбор ја утврдува и оценката по поведение. 
Во свидетелството за каутрскиот испит се внесува оценката 
М поведение што е добиена на крајот на годината во VIII 
клен:. Но ако кандидатот, во времето од денот кога го пок-
рил свидетелството за VIII клас до денот кога му се издава 
свидетелството за положен матурски испит се држи како 
што не приличи на ученик, испитниот одбор може да 
му ја намали оценката по поведение. 

Член 34 
Кандидатот го положил матурскиот испит ако на ус-

ниот испит не добие по ниеден предмет негативна оценка, 
Кандидатот кој што на матурскиот испит во летниот 

срок добие негативна оценка по еден предмет, полага во 
есенскиот срок поправителен испит по тој предмет, и тоа 
писмен и устен, ако тој предмет ги има двата тие дека. Ако 
не го положи поправителниот испит или не дојде во испит, 
се одбива на една година. 

Кандидатот кој што после положениот потмвителен 
испит од некој предмет во VIII клас полага прв пат матур-
ски испит во есенскиот срок, па и на матурскиот испит 
добие негативна оценка само од еден предмет, ќе полага 
поправителен испит по тој предмет еден месец после свр-
шениот матурски испит. Ако не го положи овој испит или 
не дојде на испит, целиот матурски испит ќе го и летови во 
наредниот летен срок. 

Кандидатот но! г"то свршил УШ клзс во јуми месец 
без ниедна слаба оценка, а испитниот одбор — во смисол 
на чл. 5 од овој Правилник му го одложи полагањето на ка-
турскиот испит ,за есенскиот срок, добие на изгубениот 
испит негатипнао ценка од еден предмет, ќе полага вопра-
вителен испит по тој предмет еден месец после свршува-
њето на матуоскиот испит, Ако не го положи овој исжгг или 
да не дојде на испит, целиот матурски испит ќе го повтори 
во научниот летен срок. 

Кандидатот кој гато на матурскнот испит дебне ве-
шти ни но цевки од два или повеќе предмети, се одбива на 
една година. 

Кандидатот кој што е одбиен на една година не може 
да се запише повторно во У'Ш клас, но директорот, еко има 
возможност за тоа, може да му допушти да ги посетува 
предавањата. . . 
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Член 35 
Претседателот го соопштува резултатот од матур-

а н т и испит на кандидатите, во присуство на сите членови 
на испитниот одбор, најдоцна утредента после свршувањето 
на целиот испит. 

АДМИНИСТРАЦИЈА НА МАТУРСКИОТ ИСПИТ 

Член 36 
За целиот ток на матурскиот испит се водат запис-

ници во одделна книга која што се чува во гимназијата ар-
хива. Во записниците се внесуваат сите поважни моменти 
од испитот. 

Записниците се овие! 
1) Записник од првата седница во кој што се внесува 

нопоимсничниот состав на испитниот одбор и на испитната 
комисија, списокот на сите кандидати пријавени за испит и 
решението за оние што се пнтат на испит, распоредот 
на писмените испити, имињата на сите преподаватели што 
ќе водат надзор за време на писмените испити од поод-
делни предмети, имињата на определените прегледувани на 
писмените работи, како и срокот до кога треба да се изврши 
прегледот. Тој записник го води секретарот, а го потпи-
шуваат сите членови на одборот. 

2) Записникот за писмените испити и тоа: одделен за 
секоја седница поед почнувањето на секој писмен испит, на 
која што се одбива писмената задача (испитот го води се-
кретарот, а го потвишувазт сите членови на испитниот 
одбор) и одделен ааписник за секој поединечен писмен ис-
пит, во кој што се внесува: текстот на одбраната задача за 
писмениот испит, точното време за почетокот на писмените 
работи, имињата на надзорните преподгватели и воемето 
кога го воделе надзорот, кој кандидат бил опоменуван и 

^ и зошто, кој кандидат излегувал и колку воеме се задржу-
Ш вал, кој кандидат ја прекинал работата и бел одобрение ја 

свршил работата, што предал и во колку табаци, кој го по-
сетувал испитот и какви забелешки направил. Овој записник 
го водат и го потпишуваат надзорните поеподаватели. 

3) Записник од седницата што се одржува после свр-
шувањето на писмените испити и пред почнувањето на ус-
ниот нс^ит. Во овој заплени ќе се внесуваат поважните мо-
менти од седницата и дефинитивно утводените оценки за се-
кој кандидат и за секој предмет во табеларен преглед. Се 
внесуваат и евентуалните забелешки на пратеникот на Ми-
нистерството за просвета за писмените работи, имињата на 
кандидатите кои што се ослободуваат од полагање на ус-
ниот испит и на тие што се отстрануваат од понатамошно 
полагање на испитот. Понатаму се внесува распоредот за 
полагање на усниот испит по предмети н по групи, поиме-
ничн::от распоред на кандидатите за усниот испит, времето 
кога ќе почне испитот пред и по пладне, како и заклучоците 
за одбраните прашања. Овој записник го води секретарот, 
а го потпишуваат членовите на испитниот одбор. 

4) Записници за токот на усниот испит. 0":не завис-
ници се водат одделно за секоја група кандидати кои што 
полагаа, пред. определената испитна комисија и во нив се 
внесуваа;: предметот по кој што се полагал испитот, ими-
њата на кандидатите кои што во тој ден од таа група пола-
гаат, почетокот и свршетокот, како и евентуалните одмори 
и прекин) вања на работата, прашањата на секој кандидат и 
траењето на неговото испитување. Овие записници ги водат 
еапкс.чи чато те, а ги потпишуваат членовите од испитна.а 
комисија. Во лив исто така треба да се внесуваат најваж-
ните моменти од токот на испитот (откажување на канди-
дати од опитот и сл.), одделните мненпја на членовите на 
испитната комисија и утврдените предлози за оценките од 
сите прел ети и за сите кандидати. Предложените оценки се 
пренесуваат со цифри и во табеларниот преглед на шегата 
ра запченици. 

V Записници од аавршгпта- седница на испитниот 
одбор во кој што се внесува: табеларниот преглед на дефи-
нитивните оценки од сите предмети кои што се добиени на 
^турскиот испит и оцегките по поведение што се утврдени 
на седницата на испитниот одбор. Потоа, коиечно ^хешение 
за тоа кон кандидати го положиле матурскиот испит и со ка-
мов успех кои се упатени на потавителен испит и од кои 
предмети, кои се одбиени на една година, а спрема кои се 
ппименет;' одливите на чл. 16 и 32 од овој Правилник. Тој 
записник го води секретарот, а го потпишуваат сите члено-
ви на испитниот одбор. 

1 ! ^ Член 37 5 

Ут одените оценки по поведение и по лредметите се 
пренесуваат потоа со зборови и со цифри од записникот, во 

главниот испитен протокол. Во главниот протокол од мавдк 
скиот испит се внесуваат во рубриката „решение на меша-
ниот одбор" и решенијата ѕа поедггсн кандидати. 

Протоколот го потпишуваат сите членови на испитано! 
ј одбор 

Член 88 
На сите кандидати што го положиле м а т у р а н т испи!' 

им се издава свидетелство за положениот матурски испит 
најдоцна 8 дена по свршувањето на испитот. Откога испит 
ниот одбор се увери дека пополнетите свидетелства сосема! 
со слагаат со главниот испитен протокол, ги потпишуваат? 
претседателот на испитниот одбор, неговиот заменик и сите 
членови на испитните комисии што ги испитувале кандида-
тите. 

свидетелството се внесуваат, освен оценките од 
предметите кои што се полагаат на иатурскиот нешет, и го-
дишните оценки од останатите предмети што се добиени во 
VIII клас. 

Па кандидатите што не го положиле испитот директо-
рот ќе им до забележи тоа, во вид на забелешка, на грбот 
на годишното свидетелство од VII! таас. 

Образецот на свидетелството го пропишува Министер-
ството за просвета на НРМ споена напатствие^ од Мини-
стерството за наука и култура на Владата на ФНРЈ, 

ДИРЕКТОРОТ на гимназијата ќе му достави (А Миниќ 
стеоството за поосаета извештај за ?окот на испитот ео сите 
потребни сведеш:ја најдолна 14 дена после свршувањето НА 
матурско ' испит. 

Член 39 
Во тој срок до Министерството за просвета ќе испрати 

свој извештај и пратеникот на Министерството за просвета, 
Во негг ќе ја опфане вистинската положба, своите влечат^ 
леиија од испитот, како и впечатленијата за животот и ра-
ботата на гимназијата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со влегувањето оо сила на овој правилник "престану-

ваат да пржат одредбите на Правилникот за полагање патува 
во гимназиите објавен во ,.Службен весник на НРМ" бр. 
14/1940 како и на Правилникот за изменување на правилни-
кот аа полагање мап-ц но гимназиите објавен но „Службен 
веснн" пг НРМ" бр. 30/1948. 

Член 40 
Овој Правилник влегува во сила со денот на Јмггиишу^ 

ване го му. 
I Р 0780 21 мај 1949 год. Скопје. 

Министер за просвета, 
^ ^ ^ Д. Мир^ е, р. 

142 
Врз основа Налатствието на Комитетот за шиела а нау-

ка на Владата на ФНРЈ за установување и рботење аа ко-
мисии за признавање свидетрлстѕата на иностраимче средни 
опнггообразовнн и стручни школи и стручни испити поло-
жени во иностранствл бр. 3558/47 од 27 мај 1917 година 
("Службен лист на ФНРЈ" бр. 49/47), пропишуван 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВАТА ОД ИНОСГРАНИЊ 
СРЕДНИ ОПШТООБРАЗОВНИ И СТРУЧНИ ШКОЛИ, ЗА 
СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ПОЛОЖЕНИ ВО ИНОСТРАНСТВО И 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА КОЈА ШТО ЌЕ ДОНЕСУВА 
РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕТО ИЛИ НЕПРИЗНАВАЊЕТО 

' НА ТИЕ СВИДЕТЕЛСТВА 

Член 1 
Свидетелствата на нностраните средни о иште образовни 

и стручни школи за свршена школа, клас или испит можат 
да се употребат само ако с признаени спрема прадшогте на 
овој правилник. 

Член 2 
При Министерството за просвета се образува Комисија 

за признавање на евидентната на средните општообравов-
ни и стручни школи и на стручните испити положев! во 
1гаостргнство. 

Член 3 
, Комисијата е составена од постојани и времето члено-

ви. Постојани членови на Комисијата се: ппетседвтвлит. св-
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кретарот и едниот член, кои што се именуваат од службени-
ците на Министерството за просвета. 

Времени членови на Комисијата се претставителите на 
другите министерства. 

Постојаните и сите времени членови ја составуваат Ко-
мисијата во полн состав. Постојаните членови и по еден вре-
51 ен ен член ја составуваат Комисијата во потесен состав. 

Член 4 
Членовите на Комисијата и нивните заменици ги име-

нува Министерството за просвета во согласност со другите 
ресорни министри. 

Комисијата во полн состав ги решава само прашањата 
од начелен карактер. 

Прашањата за признавање свидетелства во одделни 
случаи Комисијата ги решава во својот потесен состав во 
кој што влегува времениот член на Комисијата од ресорот 
Во кој што спаѓа свидетелството ва кое што се решава. 

Член 8 
Решенија се донесуваат со мнозинство на гласови. Во 

случаите кога се мевовите еднакво разделенин одлучува гла-
сот на членот на комисијата од министерството во чија што 
надлежност спаѓа школата или стручниот испит за кој што 
се решава. 

На седниците на Комисијата се води записник, 
Седниците на Комисијата се одржуваат по укажана по-

треба, а ги свикува претседателот на Комисијата. 
Сета администрација што се однесува на работата на 

Комисијата се води преку Министерството за просвета — 
Одделение за школство. 

Сите решенија по прашањата за признавањето на сви-
детелствата се внесуваат во одделна книга која што е заве-
рена н потпишана од Министерот ѕа просвета. 

Член в 
Комисијата е надлежна да ги решава и оние прашања 

и признавање на свидетелствата кои што биле признаени 
Ирев време на окупацијата. 

Член 7 
Лицето кое што бара да му се признал свидетелство 

м и испит треба да поднесе до Министерството за просвета 
таксирана молба со следните документа: 

1. Уверение за државјанство; 
2. Уверение за бирачко право ако има полни 18 го-

дини; и 
3. Оригиналното свидетелство или званично заверен 

препис на свидетелството за свршена школа, клас, испит и 
ѓивер^и превод од истото. 

Уверенијата под бр. 1 и 2 не се должни да ги подне-
суваат државните службеници. 

Член в 
Од документите споменати во претходниот член под 

бр. 8 треба да се гледа каде, кога и во кое училиште одил 
молителот, кои предмети ги учел, какви испити полагал а 
кои испити ги положил. 

Комисијата има право да бари заверка на веродостој-
носта на печатот и на потписите на оригиналното (свидетел-
ство од страна на нашето дипломатско-конзуларно претста-
вителство во државата од која што произлегува свиде-
телството. 

Член 0 
Врв основа поднесените документи Комисијата донесу-

ва решение за признавањето или непризнавањето на свиде-
телствата спрема начините напатствија и заедничките ме-
рила на Министерството за наука н култура на Владата 
на ФНРЈ. 

Во случаите кога Комисијата смета дека документите 
ва докажувањето на школувањето и стручната спрема пред-
видев! во чл. 7 точ. 3 од овој Правилник не се достаточни 
за да се издаде решение со кое што се признава спремате, 
признавањето на свидетелството или на документот може да 
се одложи додека не се приберат, преку нашите дипломат-
ски односно конзуларни власти, потребните обавестувања за 
школата или за установата што го издала свидетелството од-
носно документот. 

Против решението на Комисијата молителот може да 
се даип до Министерот за просвета во срок од 19 дена од 
денот на примањето на решението, 

Член 10 1 

Училишта^ свидетелства односно документите за 
^рушите испити не можат да бидат признаени ако Комиси-

а ; : . , .1: 

јата установи дека се непотполни во смисол на чл. О од ОВОЈ 
правилник. 

Од ова се исклучуваат случаите кога свидетелството и 
документите не можат да се приберат, а поднесени се други 
веродостојни докази. 

Член 11 
Лицето на кое што Комисијата не му го признала сви-

детелството може да поднесе до Министерството за просве-
та повторна молба за признавање на свидетелството ако 
прибере нови веродостојни докази. 

Член 12 
Ако програмата по која што молителот ја свршил шко-

лата, односно го положил стручниот испит, не одговара со-
сема на програмата на соодветната наша општообразовна 
или стручна школа односно на стручниот испит, Комисијата 
може да пропише дополнителни испити од некои предмети, 
како и целосно полагање на тие предмети. 

При општообразовните школи Комисијата определува 
да се полагаат испити од националната група предмети како 
и разликата во другите предмети, а во обемот на програмата 
пропишана за соодветните школи. 

При стручните школи и при стручните испити Комиси-
јата ќе дава напатствја за обемот во кој што ќе се полага 
националната група предмети, а полагањето на дополнител-
ните испити од стручните предмети ќе се пропишува врв 
основа програмата за соодветната стручна школа или стру-
чен испит. 

Член 13 
Решението за признавањето или за непризнавањето на 

училишното свидетелство или испитниот документ се напи-
шува одзад на оригиналното свидетелство односно на зва-
нично заверениот препис. 

Решението го потпишуваат претседателот и секретарот 
на Комисијата. 

Член 14 
Објасненија и напатствија во врска со одредбите на 

ОВОЈ правилник дава Министерот за просвета. 

Член 15 
ОвоЈ правилник влегува во сила од денот на објавува-

њето му во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија4'. 

Бр. 8070, 9 Јуни 1949 год., Скопје. 
Министер за просвета 

Д. Мире с. р. 

148 
Со цел да се има точна евиденција на состо (винето 

на фондовите на прехранбени артикли, во врска со чл. 8 т. 
8 и чл. 9 т. 4 од Основниот закон за прекршоци, а во согла-
сност со Претседателот на Владана на Народна Република 
Македонија, издавам следна 

НАРЕДБА: 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА 
ШЕКЕР, САПУН, МАСНОТИИ И ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА. 

1. - Сите државни (рнпубликански и локални) дис-
трибутивни претпријатија, претпријатијата од угостителст-
вото и туризам, работничко-служуенички набавно-продајни 
задруги, земјоделски набавно продајни задруги, служби на 
работничко снабдување и установи и претпријатија на Дру-
штвена исхрана, должни се да дават на крајот на секоЈ ме-
сец извештај за залихите на: шеќер, сапун, маснотии (маст, 
маргарин, иљо за јадење масло) и огревни материјал (дрво 
и јаглен). 

2. — Во извештајот поменатите артикли посебно Ќе 
се внесат по видовите и намената (посебно количините за 
обезбедено снабдување, посебно количините за сврзана тр-
говија, посебно за слободна продажба.) 

8. - Извештајот ќе се доставува и това: 
а) републикански те претпријатија до Министерството 

ва трговија и снабдување - Управа за снабдување; 
б) локалните претпријатија^ работничко службени-

чките набавив задруги, земјоделските набавно-продаЈни за-
други, службите на работничкото снабдување и установите 
и претпријатијата на друштвената исхрана до поверенството 

I ' : 
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да трговија и снабдување на надлежниот окол,иски односно 
(даски народен одбор. 

Поверенствата за трговија и снабдување на околис-
ките односно градските народни одбори, врз основа на при-
мените извештаји, составуват сумарен извештај аа целата 
околија односно градот, во кој што посебно ќе се покажат 
поменатите артикли в државните дистрибутивни претприја-
тија, во претпријатијата од угостителството и туризам, во 
работничко-служоенички набавно продајните задруги, во 
земјоделските набано-продајни задруги, во службите на ра-
ботничко снабдување и во установите и претпријатија на 
друштвата исхран, како и видовите и намената на тие ар-
тикли (посебно количините за обезбедено снабдување, 
посебно количините за сврзана трговија, а посебно коли-
чините за слободна продажба). 

Така составен извештај позеренството за трговија и снаб-
дување најдоцна до 3-тн во наредниот месец го доставува 
до поверенстзото за трговија и снабдување на надлежниот 
областен народен одбор. 

Поверенството за трговија и снабдување на обласниот 
народен одбор, врз основа на примените извештају соста-
вува сумарен извештај за целата област на начин како о 
напред во ст. 2 изнесен и до 5-ти во месецот го доставува 
до Министерството за трговија и снабдување — Управа за 
снабдување. 

4. - Со парична казна до 10.000, - Динари ќе се 
казни: 

а) раководителот и одговорниот службеник на прет-
пријатието, задругата и установата од т. 1 ако не достави, 
Ве достави на време или достави неточен извештај за зали-
хите на шеќер, сапун и мазнини. 

б) одговорниот службеник на обласниот, околискиот 
односно градскиот народен одбор ако не достави на време 
Или достави неточен сумарен извештај од т. 3 ст. 8. -

5. — Административно - казнената постапка Ја води 
В казната ја изрекува ова министерство. 

6. — Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 12.98! 26. V. 1949 год. - Скопје 

Министер 
Ве трговији и снабдување 

Хр. Најадени с, р. 
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Согласен: 
Претседател 

на Владата на НРМ 
Л. Колишевски с.р. 

Врз основа чл. 85, 86 и 87 од Законот за избора за 
набори одборници за народни одбори, Извршниот одбор на 
IV реон - Скопје издава следното 

1Л г - ' 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЈА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ПО ЕДЕН РЕОНСКИ НАРО-
ДЕН ОДБОРНИК ВО ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ НА IV РЕОН НА 

ГРАД СКОПЈЕ 
Се распишува! избори по еден реонски народен од-

борник' оо следните изборни единици во IV реон - Скопје. 
I) На територијата на IV реон народен одбор во из-

борните единици бр. 14 која сочинуват улиците 212, 211 и 
399 од бр. 55 до 57 во изборна единица бр. 16 која што сочи-
Цуват улиците 140 од бр. 56 до 113 ул. 137 од бр. 18 до 72 и 
Ул. 143 од бр. 4 до бр. 38. 

Изборите ќе се одржат во недела на ден 26. VI. 1949 
Год. а да го спроведе реонската изборна комисија за IV реон 
Ноја што е поставена со решението на Републиканската из-
ворна комисија на Н.Р,М. бр. 5 од 6^111-1949 год. „Службен 
Весник на Н.Р.М" бр. 25 од 30-VI1-1948 год.) 

Од Извршниот одбор на Народниот одбор на IV реон 
Скопје, бр. 7286. 

Врз основа на член 85, 86 и 87 од Законот за збор на 
одбортти за народни одбори, а Извршниот одбор на Око-
лиско народен одбор-Штип, го донесе следното 

145 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРНИЦИ 
ЗА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕ НОДБОР - ШТИП , 
Се распишуват избори за избор по еден окоржки на-

роден одборник во следните избонн единици: 
1) Во изборна единица серо Горно Трогерци, 

2) Во изборна единица село Крупиште. л 
Изборите ќе се одржат на Ден 3 јули 1949 година. ^ 
Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 

Штип бр. 4550. -I 

146 
Врз основа чл. 13 од Законот за народните одбори в 

чл. 85, С6 и 87 од Законот за избор одборници за народи^ 
одбори, Извршниот одбор на IV реон Скопје издава елени 
ното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ ЗА МА-
СТЕН НАРОДЕН ОДБОР С. МАЃАРИ 

Се распишуват избори за одборници за Местен варен 
ден одбор село Маџари IV реон - Скопје. 

1) Во село Маџари, с. Јурумлери и во село Трубарево, 
Изборите ќе се одржат на 26-У1-1949 година. 
Согласно чл. 86 став 2, изборите ќе ги спроведе Реони 

ската изборна комисија за IV реон која што се поставена се 
решението на Републиканска изборна комисија на Н,РЈИ. 
бр. 5 и 6 VIII. 1948 год. („Службен весник на Н.Р.М, бр. 28 
од 80-У1М948 год.). 

Од Извршниот одбор на Народниот одбор на IV рео а 
Скопје, бр. 

147 
Р Е Ш Е Н И Е 

На Извршниот одбор на Околискиот народен одбор ђџ 
Гостивар, ва распишување избори во изборната единица бр, 
XII во Гостивар. 

На основание чл. 8 и 10 од Законот за избор на оди 
борници и а Народните одбори, Извршниот Одбор на Окли-
скиот Л Одбор во Гостивар, го донесуе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат избори за едно одборничко несто на 

Околискиот народен одбор во Гостивар и това: 
Во изборна единица бр. XII викано и Саат нано, 
Изборите ќе се одржат на ден 26 VI 1949 год. 
Бр. 5672 гр. Гостивар 23 V 1949 год. 

РЕШЕНИЕ 

,148 
На Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на 

гр. Струмица за распишување дополнителни избори во из-
борните единици: 7, 9, 21 и 37. 

Врз основа чл. 8 и 1'0 од Законот ѕа избор на Од-
борници за народните одбори, Извршниот одбор на Град-
скиот народен одбор на гр. Струмица го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 
Се распишуват избори за 4 одборнички места не 

Градски народен одбор Струмица и това: 
1) Во изборната единица бр. 7, која опваќа улица „35" 

„36" и дел од улицата „Стив Наумов" од бр. 63 до бр. 83. 
2) Во изборната единица бр. 9, која опваќа, улицата 

„9". 
3) Во изборната единица бр. 21, која опваќа улицата 

М". 
4) Во изборната единица бр. 37 која опваќа улици-

те: „21", „22" и „23" и ул. „Славчо Стојменов". 
Изборите ќе се одржат на 10.У11.1949 год. 
Број 707, З.У.49 Струмица. 

149 
На Извршниот одбор на Сих-,^.^шог народен одбор в е 

Гостивар за распишување избори за едно изборно место! 
Во село Кичиница Местен народен одбор Трница. 

На основа чл. 8 и 10 од законот за избор на одбор-
ници за народни одбори, Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во Гостивар, донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 
Се распишуват избори за едно место на хМестен наро-

ден одбор Трнина во с. Кичиница, околија Гостиварска 
Изборите ќе се одржат на ден 10 Нули 1949 година. 
Околиски надолен одбор Гостивао 
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150 
Бре основа чл. 8. 10, 85 и 86, став. И и чл. 87 од 

Законот вл избор на одборници за народните одбори, -
Извршниот одбор на Градски народен одбор на гр. Битола. 
ј,р донесе следното ' V 

РЕ,ШЕНИЕ 

Се р а с п е а т дополнителни избори за 17 јули 194В 1 
год., за три одборници места во Градскиот народен од- ј 
б^о на гр. Битола и тоа во 2, 6 и 44 изборни единици. 

Во смисол чл. 10, став И во врска со чл. 87 од Зака. ј 
хот за избор на одборници ѕа народните одбори, ова ре^ 
у/епне да се обЈзвм во ,,Службен весник на НРМ к по уо^ 
би чаен начин во градот. 

Од Извршниот одбор на Градски народи! одбор -
Битола, бр. 15345. 4 јука Ш9год, 
ј Гостев^ 5-У1 1049 год. Бр. 7221. 

1 шинат" 
^ ^ ^ ^ ' 
Оделањето на внатрешни рабош ири Извршен одбор 

на Градскиот народа одбор на гр. Скопје, како надлежно : 
ЗА решавање, по пријавата на Спортското друштво „По- ! 
икар", на основаше чл. 1 точ. б од Законот за измени и ј 
дополнувања на Законот за здружената соборите и дру- ј 
гнта јавни скупови. констатирајќи дека се условите пред' ј 
видеви во чљ 14, 15 и 16 од Законот за здружен,ата со-
борите 1ашш скуловн неполнети, го донесува следното: 

РЕШЕНИЕ! 
Се одобрува работата и постоењата на Спортско 

друштво „Поштар'1 4о право на дејност на подрачјето од 
ѓр. Скопје. 

Ова решение ДКИЈ достави заедно со еден примерок ; 
од правилата и програмата во оригинал на Кировски Љубе ј 
од Скопје. Ул. 216 Број 49. на работа до поштата, како прв Ј 
потписник и пријава-, 

Решението да биди еднократно објавено во „Служба? 
имот Весник на Народна Република Македонија4' за еметик 
на самото друштво. 

Препис од ова решение да се достави до Министер? 
т о т о на внатрешните работи на НР Македонија — IV ОД' 
делбине за сведеше. 

Таксата по тар. бр. 7 од Законот ЗА таксите до НЈЈ 
нос од 30-трндесет динари е наллатена и поништена на 
оржнналот од решението. 

Решено во Одделеното на Внатрешни работи одо 
Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр, С к 0 
пје под број 8008/49 година. 

Бр. 8008, 25 мај 1040 год. Скопје 

Началник, 
на одделението на внатрешни работи 

С, Славеска е, II 

Министерството ма градежна на Народна Република 
Македонија по извршеното сравнување со оригтма.-шво? 
текст установи да во текстот ни Правилникот ѕа платат! 
по ефектот на работата и пречекате додатоци па држел 
мите службеници на работа по проектирањето (објавен В4 
,,Службен весник на НРМ" бр. I од 28 февруари 1949 г о д ' 
ое полирате грешки, те дава следната 

ИСПРАВКА 

мл Правилникот за платше но ефектот на работата д премо-
лите додатоци на државните службеници на работа 

но проектирањето 

1) Во уводот' од Правилникот, ред т р е т на месго 
зборот „Председателството" треба да атон „Председаилот1% 

2) Во чл. ЅЗ, ред први на место зборот ,,Министер' 
т о т о " треба да стои „Министерот". 

Од Министерството на гратежтч Бр. 9161 од 10.VI. 
1919 год. 
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