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Ракописите се испраќаа I во дупликат не адреса, 'Службен 
весник на НР Македонија" (Јошт. фах 31: Скопје, Ракописите 
ве се враќаат, Телефон на редакцијата и администрацијата 69в 

ОВОЈ број чини 4 динари, П р е т п л а т а ВЕ една година износи 
230 дин. до едно полугодие 123 динари. Чековна сметка ора 
Наполни банка на ФНРЈ,"-Не ктрала за НРМ Скопје 8,991319 
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Врз основи чд. у и 12 од Уредбата м работнички 
текиикуми (Службен лист на ФНРЈ—брЈв/47 а во соглас-
ност со Министерот па просвета го донесувам следниот 

П Р А В И Л Н И К 
Џ\ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА РАБОТНИЧКИОТ 
ТЕХННКУМ НА ,МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИЈА И 

РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

А - Ц . Л VI ЗАДАЧА НА РАБОТНИЧКИОТ ТЕКНИКУМ 

Чл. 1 
Целта на Работничкиот теки и кум на Министерството 

за индустрија и рударство, е да ги оспособува квалифику-
ваните п а т н и ц и ,ча елекгромаШински обоено хемиско-
техиг 

Чл. 2 
За-ича на Работничкиот техникум на Министерството 

за индустрија и рударство е: к 
1) да изградува и понатаму издигнува и оспособува 

стручни кадрови за електромашински односно хемнско-
тахнички техничари. 

2) да гоизднгнува нивото на теоретското и струч-
ното техничко знаење на слушателите и 

- 8) да Ја ојакнува културно-политичката и стопанска 
организационата спрема на слушателите. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Б—СОСТАВ И РАКОВОДСТВО 

Чл. 3 
Работничкиот техникум на Министерското -Ја инду-

стрија и рударство има ранг на средно стручно училиште, 
К има два отсек а, и това: 

а) Електро—машински и 
б) Хемиско-технолошки. 

ч 
Чл, 4 

Работничкиот текникум има одделна претсметка на 
доходи и расходи, кое влегува во состав на претсметката 

Г приходите и расходите на Министерството за индустрија 
рударство. 

Наредбодагел за извршување на претсметката на при-
ведете и расходите е директорот на Работничкиот техника м. 

"Ј Чл, 3 
Работничкиот техникум има своја одделна архива 

а лечат. 
Чк в 

" - Работничкиот техиикум го раконоди аир емир, ;иите 1 
еаужбенички односи (заснивање, (нижење и престижниов I 

на с л у з т а ) се уредува! до прописите на Законот за др-
жавните службеници на Народна Република Македонка. 

Директорот 4чора да има ква лфмкации од струката 
коа се изучува во текникумот. 

Чл. 7 
Директорот го претставува работничкиот техники, 

раководи со извршувањето на наставниот план м програма, 
се грижи за морално и политичко воспитување на слушате-
лите, го утврдува распоредот на испитите, врши распоред 
на часовите, го воведува и го разрешува од должност пер-
соналот под негово раководство, се грижи за заменувањето 
на отсатните предаватели и остана,тиот персонал, ги пос-
тавува старешините на поедините отсели, ги свикува и р!" 
ководн со седниците на преподавателскиот совет, се грижи 
за сите потреби на Работничкиот техникум, ги одредува 
класните старешини и го раководи дописното учење. 

Чл, 8 
Директорот на Работничкиот техникум лично одго-

вара за својата работа директно на Министерот за инду-
стрија и ру.т арети о. 

Чл. 9 
За успешно изведуваа, е и унапредување на наставата 

на директорот му помага, како советодавно тело, пренела, 
матевски совет. 

Преподавателскпот совет истражува и пронајдува нај-
добри начини за што поуспешна работа на Работничкион 
техннкум, претставува и поднесува на директорот предлог 
женија поради донесување одлуки по сите прашања, кои се 
одиесуват иа работата на Работничкиот техиикум, 

Чл, 10 
Преподавателскиот совет го сочинува! директорот г 

сите преподавателн. Преподавателскиот совет се собира ве 
начелото и на крајот на учебната година, како ' на крајот 
на првото полугодие, а може да се собира, кога се за тоа 
укаже потреба и во текот на учебната година, поради прот-
ресување на успехот и поведението на слушателите, и ТОЈ 
по барање на поедините класни совет;! или по одлука на 
директорот. 

Чл. И 
Седниците на преподавателскиот совет ги свикува 

директорот или од него определениот преподавател. 
За работата на преподавателскиот совет се вода 

записник. 
На седниците на преподавителскнот совет претседатели, 

стаува директорот, а во негово отсуство преподавателл 
кого тој го овласти. 

Решенијата па преподавагелскиог совет се донесуваг 
со апсолутно мнозинство на гласови, а при еднаква подели 
на гласовите решува гласот на претседателот, 1 

Чд, 12 ' к 
За секој клас па Работничкиот техникум има класов 

совет на кого претседателе т у к а класниот старешина. 
Класни.от совет претставува и поднесува на директо-

рот нредчо-,кениЈа поради донесување одлуки коп са одиа-
сува! на -рабо-тата и реко? то односниот клас. 
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Чл. 19 
Во цел на унапредување на наставата, стручно изди-

гање на слушателите, за поврзување и што потесна ,срра^, 
боша на работничките организации управите на претпри-
јатијата, слушателите и преподавателите при Работничкиот 
техникум се образува школски одбор, кој што го сочину-
в а в директорот, два преподаватела кои ги избира препода-
вателскиот совет, лекар на социјалното осигурување и по 
еден претставител од месните одбори на електричарите, ме-
талците и хемиците. 

Чл. 14 
Главни прашања со нон што ќе се школскиот одбор 

занимава се следните: 
1). Проблеми на наставата 
2). Дисциплина на слушателите 
8). Хигиенски услови ја во техникумот 
4). Хигиенски усложија под кои слушателите живеат 

вон од техникумот и 
8. Изведување на слушателските екскурзии. 

Чл. 19 
Школскиот одбор се образува во начелото на учеб-

н а година и неговата финнција, а трае до избирањето на нов 
школски одбор. 

Претседателот и секретарот, школскиот одбор ги из-
вира измеѓу своите членови. 

Л Р Е Л О Д А В А Т Е Л И 

Чл. 16 
Преподавателите на Работничкиот тсхникум на Мини-

стерството еа индустрија и рударство може да бидат стални 
или хонорарно и ги назначува Министерот за нилустрм Ја 
Ч '̂ПППГТВО. 

Чл. 17 
Цреподавателите се должни, редовно да ги држат пре-

.дн,ата и практичните вежби према утврдениот распоред и 
'Уставната програма, да вршат надзор пад поведението и на-
предувањето ма Слушателите да се грижат за правилно вос-
витување на слушателите, да ги чуват поверените ствари, 
книги, и др. за кои се материјално одговорни, како и Да (и 
Јргоат должностите, кои што ќе им ги определи директорот. 

Чл. 16 
Директорот во начелото на учебната година одредува 

од кругот на преподавателите, старешини на отсеците како и 
класни старешини, кои што се грижат за стоените односното 
ви класовите. 

Директорот во начелото на учебната година од крајот 
на преподавателите одредува библиотекари за преподавател-
внзта и слушателската библиотека, поставува го чуварот на 
збирките, раководителите на кабинетот и лабораториите, чија 
е должност да ги чуваат и ракуваат со поверените м пред-
мети и Да водат инвентари. 

Директорот секоа година одредува комисија за преглед 
на школскиот инвентар во кон инвентар спаѓаат и алатите од 
работилницата на техиикумот. Прегледот на инвентарот се 
обавува на крајот на календарската година и комисијата е 
должна да поднесува извештај со свои забелешки и предло-
женион на директорот. 

С Л У Ш А Т Е Л И 

Чл. 19 
Сообразно со прописите на Чл. 8 од Уредбата за работ-

ничките техникуми, во Работничкиот техникум на Министер-
ството за индустрија и рударство се примат за слушатели 
квалификувани работници над 17 години старост, кон што 
б(з оглед ма нивната претходна училишна спрема, се пока-
жале во дотогашната работа, дека имаат волја и услови да 
го чанг шат техникумот. 

Одредувањето на такви работници во Работничкиот 
технигѕум го врши Министерството за индустрија и рударство 
и неговите установи и претпријатија, по мнение на односните 
синдикални подружници. 

Чл. 20 
Како слушател:! на Работничкиот технииум се примат 

првенствено квалификувани работници од ресорот на Д1ини-
стерството за индустрија и рударство, и до колку планирани^ 

I 
от број на слушателите не биде пополнет можат да се при? 
мат квалификувани работници од други ресори под услови^ 
предвидени во чл. 19 од овој правилник. 

Чл. 21 
Секој кандидат за упис на Работнички техникум дол-. 

т е н е да полага приемен испит. 

Чл. 22 
Приемниот испит се полага пред испитна комисија од 

предметите на општото образование во обим на програмата 
која е предвидена за нижиот те чај на училиштето за општо 
образование на работниците. 

Во испитната комисија влегуват директорот на техни-
кумот и испитувачи, кои што ги одредува директорот на те-с-
никумот и претставнтел на Министерството за индустрија и 
рударство, кои што го именува Министерот за индустрија 
и рударство комисијата води записник за испитите, кој се 
чува во архивата на Работничкиот техннкум, а на секој кан-
дидат кој го положи приемниот испит издава му се потврда 
дека го испитот положил. 

Чл. 23 
Приемен испит не полагат квалификуваните работници, 

кои свршиле седумгодишно училиште со положена мала на-
тура и свршените ученици на Специјалните индустриски учи-
лишта или на нив равни училишта, кои имаат работено нај-
малку една година во производството н тоа во струката во 
ноја учеле. 

Чл. 24 
Кандидатите кои го положат приемниот испит се упи-

шуаат на Работничкиот техннкум. 
Кандидатите кои не го положат приемниот испит ве 

упатува! на нижи течај на училиштето за општо образование 
на работниците. 

Чл. 25 
Кандидатите кои успешно го завршат нижиог течај на 

училиштето за општо образование на работниците се пуштаат 
на упис на Работничкиот техинкум. 

Чл. 26 
Запишувањето на кандидатите на Работничкиот техни-

кум се врши еднаш во годината и тоа од 1 до 10 септември. 
При запишувањето секој кандидат е должен да ги под-

несе следните документи: молба таксирана со 10 динари, сви-
детелство за училишни квалификации, документ за стручни 
квалификации, лпнумент за датата на раѓањето, свидетелство 
за запослувањето, одобрение од претпријатието или устано-
вата и мнение од синдикалната подружница за залагањето во 
работата и установите за понатамошно развивање. 

Чл. 27 
Слушателите на Работничкиот техннкум се должни ре-

довно да ги посетуват предавањата, да ги полагат испитите 
во утврдените срокови и да се потчииуват на правилата ма 
внатрешниот ред на Работничкиот техникум. 

Чл. 28 
Слушателите кои што не ги исполнуват ооврските пред-

видени во наставниот план и обврските од правилата на вна-
трешниот ред на Работничкиот техникум можат да бидат 
искл,учени. . . . 

Решението исклучување го донесува преподаватед-
скиот совет, кое решение станува извршно штом ве го одобри 
Министерот за индустрија и рударство. 

Чл, 29 
Слушателите на Работничкиот техннкум можат да ор-

ганизнрат своја младинска организација, према статутите ШТО 
важат за организацијата на Народната младина на ФНРЈ, 

' ' а 

РАБОТАТА НА РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ 

Н А С Т А В А 

Чл, 30 Учењето во Работничкиот технииум трае три (одннњ к 
Чл. 81 

Учебната година на Работничкиот техннкум почнува ЗД 
1 септември и трае цела учебна година. 
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Во изузетни случаи и по решение на Министерот за ин-
дустрија и рударство може учебната година да почне и по-
касно од предвидениот срок. 

Учебната година се дели на две полугодија. 
Учениот одмор т"!с вкупно осум недели. 

Чд. 82 
Наставата на Работничкиот техникум е теоретска и 

практична а се изведува врз основа на наставниот план и 
програма, кои што го пропишува Министерот за индустрија 
и рударство во согласност со Министерот за просвета врз 
основа на општите принципи на планот и наставнчот прол 
рам на работничките техникуми, вечерните курсеви и на 
дописното подготвување, издадени од Комитетот аа школи 
и наука на Владата на ФНРЈ. 

Чл. 33 
Теоретската настава се одржава во училишните стан 

во одредено време, а практичната се врти во училишните 
работилници, по погонот и на теренот. 

Чл. 34 
Слушателите на Работничкиот техникум по правило 

остануват и натаму на својата дотогашна работа во про-
изводството. 

Во колку наставата на Работничкиот техннкум бара, 
може Министерот за индустрија и рударство, со решение, 
да го намали работното време на слушателите во производ^ 
ството најповеќе до половина, под услов да го тоа дозво-
луваат околностите на изведувањето на производстве-
ниот план. 

и с п и т и 

Чл.35 
На Работничкиот техникум се полагат следните 

испити: 
1). Приземни 
I). Предметни 
3). Разреди и 
4). Поправни и 
1). Завршни^дипломски 

Чл. и 
Освен лицата опфатени во чл. 23 на овој правилник, 

приемниот испит го полагат сите кандидати за уплатување на 
Работничкиот техникум, во смисол и условна предвидени 
во чл. 21 ЈЈ 22 од овој правилник. 

Чл. 37 
Пледметииот испит го полагат слушателите на крајот 

на изучувањето на еден предмет или на една партија од тоЈ 
предмет, и тоа на предмет кој е по наставниот план одреден 
ва полагање. 

Полагањето се врши пред комисија која ја опреде-
лува директорот. 

Полагањето е усно или писмено и усно според пред-
метот и наставшгот план. 

Чл. 38 
Разредниот испит го полагат само оние слушатели, ј 

кои поради болест или некоја друга оправдана причина не 
ве могле да бидат испитани и оценети на крајот на учебната 
Година. 

Разредниот испит се полага во јуни односно на кра-

Ј)т на месецот август пред Испитна комисија која Ја опре-
елува директорот. 

Разредите испит се полага писмено и усно. Писмено 
Се полага од сите главни предмети, а од општо образовател-
Мите предмети само од македонски јазик. 

Чл.89 
Поправните испити ги полагат слушателите, кои што 

ОД еден или два предмета покажале слаб успех. 
Поправни испит може да се полага во истото учи-

аиште највише од два предмета и не може да се поновува. 
Поправен испит нема., од практична работа во лабора-

торија и од работите на теренот. 

Чл 40 
З а в р ш н и т е дипломските испити се полагаат врз ос-

нова на Правилник за вавршнн дипломски испити, кој ќе го 
11ролише Министерот за индустрија и рударство во соглас-
а т со Министерот за просвета на НРМ. 

Чл. 41 ' I 
Во секое полугодие слушателите мораат де бидат до-

волно и сестрано испитани и оценет од секој предмет. 

Чл. 42 I 
Оценките ѕа писмениот и усниот испит се одличен (5), 

многу добар (4), добар (3), слаб (2), лош (1). 
Прелеани оценки се одличен, многу добар и добар. 
Непрелазни оценки се: слаб и лош. 

Чл. 43 ^ 
Слушатели кои на крај на учебната година има 3 (три) 

или повеќе слаби оценки го поновува учењето во истиот клас, 
а ако е понављач го губи правото на понатамошно учење. 

Чл .44 
Го поновува учењето во истиот клас и оној слушател 

НОЈ што не положи поправен испит од два или од еден 
I предмет. 

Чл.4б 
Оценките на успехот во првото полугодие, како к 

оценките на годишниот успех од поедините предмети ги 
утврдува класниот совет на предлог на предметниот препо-
давател. 

Во случај на еднаква поделба на гласовите решава 
гласот на предметниот преподавател. 

Чл. 46 
Оценката на општиот успех го утврдува класниот 

стареилша врз основа на годишните оценки на слувателог. 
Еднакви или поголем број на повисоки оценки се оце-

, нува со повисоката оценка. 
Слушателите кој што има повеќе од половина одлични 

оценки, а само една оценка добар од глави? предмет ве 
може да биде одличен. 

Чл. 47 
Одалечува се од Работничкиот технииум слушател, 

кој што на крај на првото полугодие има непрелазвн оценки 
од повеќе од половина предмети. 

Решение за одалечување донесува директорот ера ос-
нова на миението па преподавателскиот совет. 

Чл. 48 
Поведението на слушателите се оценува со следните 

оценки: одлично (5), многу добро (4), добро (3) и лошо (1). 
Кај оценувањето на поведението се зема во обзир по-

ведението во училиштето и вон од него. 
Оценките од поведението ги донесува класниот совет 

на предлог на класниот старешина 
При еднаква поделба на гласовите решава гласот па 

класниот старешина. 
Чл. 49 

Секој слушател мора да има ученичка книшка. 
Ученичката книшка мо-та да ја потеше слутатедот и 

Ја оверува Управата нг ' - тохникум. в 
Чл. 50 

Управата на Работничкиот техннкум мора да води кар-
тотека на своите слушатели. 

За секој слушател се води посебен картон-лични опис, 
во кои класниот старешина ги внесува оценките по успехов 
и поведението за полугодие, годишните оценки нако и сите 
напомени за успехот и поведението, казните и похвалите (а 
слушателите. 

При прејдувањето на слушателите од Работничкиот 
техникум во кое друго училиште се испраќа препис од кар-
тонот за слушателот кој што прејдува во тоа училиште. 

Чл. 51 
По завршувањето на учебната година секој слушател 

добива свидетелство за годишниот успех и поведението. 
Во текот на учебната година, може на слушателите 

да се издаде потврда за учењето со напомена во која цел 
ее издава. 

На слушател кој што во текот на учебната година го н? 
пушти Работничкиот технииум или го промени училиштето, 
му се издава уверење за учењето со податоци до кое време 
го посетувал учењето и какви оценки е имал. 

Чл 52 
После успешно положениот завршен дипломски испит 

на слушателот му се издава свидетелство за завршниот ди-
пломски испит. 
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Облик и содржината не годишните свидетслетва, свн-
9 / К 1 М П М ѕ м р ш н и о т ДИПЛОМСКИ ИСПИТ КАКО И уЧвННЧ-

го книшки ќе го пропиша Министерот за индустрија и ру-
ство во согласност со Министерот за просвета. 

Чд. 53 
Дупликат од годишното свидетелство како и од свиде-

телствата за завршниот дипломскиот испит издава диресгго-
фФ! на Работничкиот текиикум след огласувањето на понн-
јнтувањето на оригиналот во "Службениот весник и л НР^". 

чл. за 
За должностите на слушателите, за нивното поведение 

ме Работничкиот техника и вон од него, за правдање на изо 
етапните, за погалувањето ќе донесе Министерот за инду-
стрија и рударство посебно правилник во согласност со Мини 
етерот за просвета. 

дописно У Ч Е Њ ^ НА Р А Б О Ж И Ч К И О Т ТЕХНИКУ.М 

Чл, 55 
Лица кон што лепат возможност на ги посетува? ире-

даваи.ата на Работничкиот техника горани тоа што го нема 
но ти ико место или се спречени да ги постават предавања-
та р^и ипо цо.ка! да се користат со дописно учење. 

Пријавите за дописно учење се кршат по распоредот 
кој го одредува директорот на Работничкиот техники, а 
сите прописи од Уредбата за работничките техникумн ванчаг 
и за слушателите но дописното учење на Работничкиот тех-
ники. 

Чл. 56 
Генетската настава се врѕ::м по пат на дописииање 

т. е. со испраќање табаци од ек предмети со обреден ма-
теријал. кој е предвиден со нас галиот п-тан и програм. 

На крај на табакот од секој предмет се поставуват ре-
дица прашања, од. во табаков оифанато градиво. Слушатели-
те доставуват на Управата на Работничкиот техннкум. во о-
предслени срокови, писмени одговор!) на прашаната. 

Управата на Работничкиот техникум е должна да орга-
низира изработката и испукан,сто на табаиите на слушатели 
те примени на дописно учење. 

Во табаците треба да била! 2—3 методски единици прв 
ма обимнрста на предметот, 

Чл. 57 
За слушателите по дописното учење управата на Ра-

ботничкиот техникум организира практични вежби, лабора-
ториски вежби на тој начин, што ги сите слушатели повикува 
ао определено време во седиштето на Работничкиот техни-
к и или на некое друго место каде ниат практичните и ла-
бораториските вежби да се изведат. 

За време на тие вежби слушателите добават н .атепа 
отпусна по постоевте прописи. 

ЧЛ. 58 . 
Сите трошкови околу изведувањето на наставата по ! 

наѓ на дописивање ги сноси Министерството за индустрија и ; 
рудаостле. 

Чл. 59 
Но завршувањето на учебната година односно но за-

вршувањето на изучувањето на поедините предмети слушате-
лите по дописното учење иолагат завршни дипломски испит 
во седшитето на Работничкиот текникум. 

Чл. 60 
Сите прописи од овој правилник важат и за вечерните 

курсеви на Работничкиот техникум. 

Чљ 6Ј 
Овој правилник стапува на снага со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на НРМ". 

Вр. 2626 од 25 февруари 1949 година, Скопје. 

Согласен министер 
за просвета 

Д, Мире, с. р. 

Министер за индустрија 
и рударство 

Вл. Попов, с. р, 

О б ч 

Врѕ основа на на. 4 ст. 2 од Уредбата де работнички 
техжшуми и чл. 3 од Општата уредба за стипендии (Службен 

лист на ФНРЈ" бр. 96/47) донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАМАЛУВАЊА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РА60ШИЦИ-
ТЕ-СЛУШАТЕЛН НА РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

1) На работниците на претпријатијата (стопанства; 
од ресорот на Министерството на индустријата и рударството 
на НРМ, што се слушатели на Работничкиот техникум на Ми-
нистерството на индустријата и рударството, ноже да над се 
намали работното време, најповеќе до два часа дневно, ако 
тоа го бара наставата на Работничкиот техиикум и ако со тоа 
но се доводи по прашање извршувањето на производствениот 
план на претпријатието (стопанството), 

2) Решение за намалување на работното ире,м е за секој 
лосдни работник донесува директорот на претпријатието (сте 
ценетиот) во согласност со Главната дирекција. 

3) Намалување на работното време може дл со ладе 
само на работни днте-сдушатеди на ^доените кла-сови на 
Работничкиот техникум, а не и на слушателите на лп:ш-гск-
иите класови. 

4) Загубената заработка поради намаченото работно 
време, во смисол на точ. I од ова решение, ќе им ја даде 
на работниците-слушатели, нивното претпријатие (стопан-
ство) во вид на стипендија од средствата за стручно издига-
ње на кадровнте, и тоа најповеќе до височината на заработи 
ката која кио работникоте-слушате ли, поради смаленлто ра-
ботно време во производството, ќе ја изгубат, 

3) Ова решение влегува во стив на 1 ХН 1944 1од, и 
се однесува на сите работнвци-слушатели на Работничкиот 
техникум и-.го се наработа во претпријатија (стопанствата) 
од ресорот на Министерството на индустријата и рударството. 

Број 14223, 23 ноември 1948 год. 

Министер за индустрија и рударство 
Вл. Поппа, с. р. 

Извршниот одбор на Демир Хнсарскнот околиски на-
роден одбор, во Демир Хисар, врз основа на чл. 8 и 10 од 
Законот за избор на одборници за народните од(фрн, го до-
несува следното 

РЕШЕНИЕ 
за распишување нови избори на избор на еден одборник во 

Околискиот народен одбор - Демир Хисар 

Се распншуаат нови избори за избор на еден одборник 
за Околискиот народен одбор, во изборна единица Вр. 
с. Света. 

Изборите да се извршат на ден 27 март 1949 година. 
Околиската изборна комисија да ги спроведе изборите, 
Околиски надолен одбор — Демир Хисар, бр. ^ 

16-1М949 год. 

Содржина 
Рег. бр. 

88 Правилник о организаипјаи и работата на 
ботннчкиот гекникум на Министерството на инду-
стријата и рударството во Скоп,и - - -

68 Решение за намалување работното време на рл-
ботницнте-слушатели на Работничкиот техотосум 

' на Мшптстерстоото на индустријата и рудар' 

67 Решение за распишување ^иовн 
одборник во Околискиот народ 
мир Хисар - - - - - ф -
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