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Бр. 15 17 мај 1946 год. 
/ 

Год. II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се прашаат на адре 
са: Одделение за печат — отсек службен весник на 

Н. Р. М. — Скопје. Ракописите не се в р а т а т 

Цена 5 динари од табак Претплата за 6 месеци 135 
динари за една година 250 динари. Огласите се прив 
мат по тарифата објавена во Службен весник на 

Н. Р. М- бр. 7/46. Чековна сметка бр. 83109 

138 
На основавме т. т. 1. 2, 4 и 8 од Решението на 

Антифашиското собрание на народното ослободував 
н-» Македонија за конституксањето на АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително престабител-
но тело и највисок орган на државната власт нџ> де 
мократскд Македонија и во врска со чл. 14 од Уред-
бата за Македонската стопанска банка и чл. 39 од 
Статутот нд Македонската стопанска банка, а по пред 
ложение на Министерството на финансиите на НРМ, 
Президиумот на Наредното собрание на Народната 
Република Македонија 

И М Е Н У В А 

За членови на Управниот одбор на Македонската 
стопанка банка: 

1) Илија Јаневски, претседател на Комисијата за 
{(©оперативното дело при Претседателството на Вла-
дата на НРМ, 

2) Вангел Костов, индустријалец од Скопје, и 
3) Александар Шукарев, трговец од Велес. 
Број 356 
Скопје, б мај 1946 година. 
Поезидиум на Наредното собрание на Народната 

Република Македонија. 
Секретар, Претседател, 

Наум Наумовски, е. р. Богоја Фотев, е. р. 

139 
На основание т. т. 1. 2, 4 и 8 од Решението на 

Антифашиското собрание на народното ослободував 
на Македонија за конституисањето на АСНОМ како 
врховно законодателно и исполнително преставително 
тело и највисок орган на државната власт на Демо-
кратска Македонија и во врска со чл. 13 и 39 од Со-
јузниот закон за народните судови, а по предлог на 
Владата на НРМ, — Президиумот на Народното со-
брание на Народната Република Македонија 

И М Е Н У В А 

1) За претседател на Врховниот суд на НРМ 
Коста Тасев, досегашен потпретседател на Врховниот 
суд и 

2) За потпретседател на Врховниот Суд на НРМ, 
Методија Најчески, претседател на Кооперативни«^ 
Сојуз на НРМ. 

~ Број 355 
Скопје, 6 мај 1946 година. 
Президиум на Народното Собрание на Народната 

Република Македонија. 
Секретар, Претседател, 

Наум Наумовски, е. р. Богоја Фотев, е. р. 

140 
Поради големата нужда која се осекја во сто« 

ланскиот живот од стручно подготвени лица а на 
предлог на одделението за внатрешна трговија, до-
несуем следното 

РЕШЕНИЕ 
Чл. 1. 

Одобравам отварањето през 1946 година на ад_ 
).м и н и е тр атив н о - д актол о г р афск и курс за инвалидите 
од Југословенската армија .гр. Скопје, дактилограф, 
ски курсеви и општо книговодителоки курсеви во 
Македонија. 

Чл- 2. 
Курсевите се отвара^ по оглед на нуждите и 

условната. Поставуењето на персоналот и отварање 
на курсевите ке станува од страна .на, овоа Мини-
стерство 

Чл. 3. 
Наставните планови и програми за курсевите ке 

изработи одделението за внатрешна трговија. 
Чл. 4. 

Личните ,и (Матер,пал. расходи ке /бидат н а терет 
буџетот на овса Министерство, за буџетската 1946 
година. 

Министер на трговијата и снабдуењето: 
Тоде Ношпал, е. р-

141 
Поради големата нужда за учители во шиптар, 

оките и турските училишта, Министерот на народ-
ната просвета на Народна Република Македонија, 
на основаине мл. б и 7 од Законот за Народната е л а . 
Да на Народна Република Македонија го доче-
суе следното 

РЕШЕНИЕ 
Чл. 1. 

Во Скопје ке се отворат летни тримесечни куроо. 
ви за основни учители во шиптарските и турските 
училишта. 

Чл- 2-
На курсот ке се примаат кандидати со свршен 

II клас гимназија нагоре или некоја Друга стручна 
школа од кои што ке одпредели Министерот на 
народната просвета. 

Чл. 3. 
Оние кандидати кои што имат свршено VI. VII 

и VIII клас гимназија или И. III и IV кл- од некоја 
стручна школа ке бидат назначени за редовни основ-
ни учители, ако го- успешно положат курсот. 

Другите кандидати, ако го успешно положат 
курсот ке бидат назначени за времни основни 
учители 

Чл. 4. 
За организацијата и работата на курсот ке се 

пропише одделен правилник. 
Чл. 5-

Ова Решение влегуе во сила од денот на обја_ 
вуењето. 

Министер на просветата: 
Н. Минчев 
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На основ на Чл- 1. — точка 5 од Решението 

за регулирање на сточните пазари и задолжителното 
продавање на Добиток за колење бр. 12339 од 27 IX 
1945 год. издадено од Министерството на трговијата 
и енабдоењето на. ФНРЈ и во дополнение на Наред-
бата бро ј 826 од 22 II 1946 год. 'издадена од овоа Ми 
нистерство. а со цел д а се запази нашето сточар-
ство, во согласи е со Министерството на земјоде. 
ли ето и шумарството донесуам следното 

РЕШЕНИЕ 

1- Се з а б р а н е коноумац«јата ,на месо од насе-
лението во деновите: понеделник, вторник, среда, 
петок и сабота-

2. Се разрешуе консумаци јата на месо од насе. 
лението хако во рестораните , така и по различните 
домове, мензи или други угостителски и слични заве-
дени ја само во деновите: четврток и недела. 

3. Консумацијата на конзервирано месо се р а з . 
решуе во сите денови през неделата. 

4- Месото да се дава по следните дневни макси-
мирани дажби: 

а) на тешко физически работници по ЗОО.гр.; б) 
на лекофизически работници шо 250 гр. в) на оста. 
налото .население по 200 гр. Истото ке се дава на 
основание на купоните наресци меоо-риба. или на 
основание домак нискиот потрошачки лист, каде не 
е воведена кунпиената система-

5- Народните одбори преко ветеринарните а р . 
гани, да разрешуат коленото иа ситна « крупна стока 
за месо на еден ден пред месниот ден и во размер 
на еднодневната консумација за дотичниот град. 

6. Продажбата на преостанало™ месо од месни-
те денови не се разрешава во бези вените денови-

7- Народните одбори со специјална заповед мо. 
жат да разрешат коленето на ситен и курпен до-
биток и консумацијата на месо во денови, кои се по 
обичај празнуат. И во такви денови да се запазат 
максимираните дажби 

8. Народните одбори преко одделите за трговија 
и енабдуење и ветеринарните органи да контроли, 
раат точното исполнение нп овса Решение-

9- Со овоа се од ме ну е Решението на овоа Мини-
стерство број 9459 од 20 IV 1946 под-

10. Овоа Решение влегуе во сила од 7 V 1946 
година. 

Министер на тоговијата и снбадуењето; 
Диме Бојановски_Дизе. е. р-
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Во врска со Законот за измененијата и допол-

ненијата на Законот за аграр, реформа и колониза. 
цијата ,на територијата на федерална Македонија, 
Министерството на земјоделието и шумарството го 
пропишува следното 

НАПАТСТВИЕ 
I. 

Секој сопственик на посед експроприран по чл-. 
3 т. „а" од Законот за аграрната реформа и вна-
трешна колонизација< кои .нема никаков друг имот, 
нити друго занимање од кое би можел да живеее и 
на кого приходите од експроприраниот посед му били 
искључиво средство за издржавање, а сака да се 
ползуе со прав,ата од Законот за изменението и д о . 
полнението на Законот за аграрната реформа и коло 
(низација н територијата на федерална Македонија, 
нужно е да поднесат молби и да назначат осем 
другото: 

1) Име. татково име и презиме и на колку го . 
Дини е; 

2) Од каде е родом, каде живее сега; 
3) Со какво се занима сега и со какво се е за-

нимавал последните 5 години; 
4) Кого во фамилијата има сега оо кого заедно 

живее, поименично со назначение годините на с т а . 
роста. пол, однос на сродството. занимање каде е 
запослен, висината на месечните приходи и што е 
-работил последните 5 години-

5) Ако се е некој од фамилијата за последните 

5 години одвојил, од кога се е одвојил. зашто и што 
работи сега; 

6) Кажеви имоти има осем експроприраните и кол-
ку месечни приходи полудава од истите ако работи 
какви месечни приходи има- Овоа важи и за секој 
член од фамилијата по точ- 4, 

7) Од кога живее во експроприраните згради и 
има ли и каде други згради за живеење кои не се 
експроприрани; 

Молбата се поднесуе до надлежниот Аграрен 
Суд. Аграрниот' суд во смисол чл. 2 од Законот за 
изменението и дополнението на Законот з а аграр, ре-
форма и внатрешна колонизација на федерална 'Ма-
кедонија преко надлежните нар. одбори ке ги испита 
молителовите наводи и од окол. народен одбор ке 
бара предлог: која земја кој згради и што од жив 
и мртов инвентар треба да му се остави-

Јасно треба да се назначи што се предлага, да 
ли е таја земја слободна, ако не е слободна има ли 
друга слободн да се даде на аграрните интересенти 
место оваја. Кон секоја молба Месната аграрна ко. 
мисија или Околискиот народен одбор ке ја прило-
жат целата преписка за експропријацијата на посе. 
дот. Аграрниот суд ке ја донесе одлуката по законот. 

Во случај да е сопственикот починал, за обез-
бедувањето егзистенцијата по овој закон, имат истото 
право вдовиците и наследниците (синов, кјерки уну . 
ци, татко и мајка, баба и дедо) кои се без други 
приходи и без занимање. 

Оставената земја на сопствениците по возмож-
ност да биде од сите култури, но ке се иде на това 
да прави една целина, способна за обезбедуење егзл . 
стенцијата на едно семејство-

Одлуката на Аграрниот суд треба да содржи: 
1) Презиме, татково име и име. години старости 

на сопственикот или наследниците на поседот; 
2) Чланови во фамилијата кои живејат со соп-

ственикот со назначение: однос на средството, име, 
години старости, пол. занајати и работи ли и кави 
приходи има; 

3) Занајатие на сопственикот работи ли и какви 
приходи има^ има ли тој или некој од неговата ф а м и . 
лија други не експроприрани имоти и какви приходи 
подучавам од ти ја имоти; 

4) Што му се остава од земја: што од жив и 
мртов инвентар и кој згради или се одбива; 

5) Образложение; 
6) Правно напатствие 
Напомена; Приходите на членовите од семеј. 

е тв ото со кои сопственикот живее, ке се земат во 
обзир само ако надминават нуждите и потребите за 
издршката на самите нив со' ужите членове на фа-
милиите им-

Одлуката на Аграрниот суд во препис се пре . 
дава на молителот. 

Незадоволните во ©рок од 8 дни, од денот на 
приемот на одлуката има т право на жалба во Ми-
нистерството на земјоделието и шумарството. Ж а л . 
бата се »предава преко надлежниот Аграрен суд. 
Аграрниот суд, до колку има нови моменти ке ги 
провери преко надлежните Народни одбори и со ожал 
вената одлука и целиот предмет ке ги испрати до 
Министер, на земјод. и шумарството со своје мнение-

Односно прашањето за долговите и теретите на 
поседот, во смисол на чл. 15 од Законот за аграр, ре-
форма и колонизација на федерална Македонија соп 
ственикот на кого се остави земја и згради ста . 
не задолжен соответно со дел од кој му останал 
во спственост. / 

II. 
Доколку некој омета да има право на земјата 

одземена од блиски роднини, согласно чл. 2 од За-
конот з а изменението и дополнението на Законот за 
аграр, реформа и колонизација на федерална Маке . 
допија, како и лица со неземјоделско занимање, по-
стојано се население со своите фамилии најмалку 
една година пред 28 VIII 1945 год- на својот земји , 
шен посед и од тогај исклучително се бават со зем-
јоделие. нужно е да поднесат молби до надлежната 
Месна аграрна комисија и да бара т ревизија над 
вопросните одземени земји во смисол на цитираниот 
законски пропис. 
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/Месната аграрна комисија до колку најде да е 
молбата оправдана, случајот ке го изнесе на р е ш е . 
ние и ке го реши посредство на јавна распрва по 
поступком прописан со правилникот за извршуење 
на Законот за аграрната реформа и колонизација. 

За ^основаните молби Месната аграрна коми-
сија ке донесе решение, кое на потпис ке го сооп. 
шти на молителот 

Против решенијата и одлуките на Месната 
аграрна комисија заинтересованите во срок од б дни 
Од денот на соопштението, односно од денот на обја 
вуењето имат право на жалба на Аграрниот суд. 
Жалбата се предава преко надлежната Месна а г р а р , 
на комисија. Одлуката на- 'ГАграрниот суд е 'оконча, 
т-елна. 

Краен срок за поднесуење на молбите е 15 јуни 
1946 го дина _ 

Министер, на земјод- и шумарството 
К. Симоски, е- р. 
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На основание чл. 7 ад Законот за организација на 

земјоделската машинска служба и чл. 4 и 5 од По-
ведрата за организација на земјоделските машински 
станцији, донесувам оваа. 

НАРЕДБА 
За мобилизација на тракторите, жстварните, врша-
лиците, плуговите и др. земјоделски машини. — ч 

1.-
Оите земјоделски машини, трактори, плугови, жетва-
рки вршачки -и др. Се мобилезират за земјоделските 
работи. , ? 

2.-
Со исползуваното на тр,авторите и другите зимјоде-
ле ки машини раководат земјоделските машински ста 
нацији во околиите »каде има такви.-

Станцијите се, грижат да тракт,орите и останал«!« 
земјоделски машин« се използуват максимално спо-
ред дадените производни задачи (норми). 

3.-
Во случаји: на потреба собствениците се должни 

да одат на работа и ван својата око лиска станциа. 
сирем а распоредот на управата 

4.-
Кога -сопственикот нема возможности да сам 

раководи со машината и да исполни производствена 
па за дама _ која му се возлата од земјоделската ма 
шинска, станција. тога ј станицата ке Ја мобилизира 
машината, а на собственикот ке определи наем -

5.-
Обствениците на земјоделските машини кои не 

се јавуват на работа во определено време и место 
или умишлено расипат машината, ке бидат подведени 
под одговорност согласно Законот за сузбијан е на 
не доп устен/ата Шпекулација и (привредна саботажа. 

6 ." 

СобственИците на 1мојбилизира|ните земјоделски 
машини за земјоделска работа, кој по возлОжената 
задача од станцијата1/ работат сами во истите ке 
им се дават наеми :по ова ја таблица.- х 

1.,3а орање на угар по 1 дек. до 70 дин. 
2. За орање на ледина по 1 д Д° 100 дин. 

Цените за орањето ке зависат и од месните усло-
ви ја.-

3. -Жетва со жетвар,ки по 1 лек. до 30 дин. 
4. Жетва со сноповрзачки по 1 " до 40 дин. 
5. Вршидба со машина, без апарат 6 °/о 
6. Вршидба со машини за древна слама 9% 
Овије цени. се разби,рат кога сите разноси ги 

сносуе собственикот на машината. 
7.-

ОколијсКите н. одб°ри односно проле линиите и 
референтите по земјоделието к е изработат планови 
заедно со управителите на земјодел<жиТе машински 
ст««цик, каде такви з а р а б р т а неземјоделските 
машини како на државните, така и на чаен ит« 
машини. 

8.-
Тамо каде нема земјоделски машински стаицији, 

пречелниците и р е ф е р е н т и ^ по земјоделието ке 

изработат план ви за исползуење на чаевите земјо 
.делски машини. 
ју. З а снабдуење со горивни и ама>зочНи материјали 
како и резервни делови за оправка на машините 
да се влезе во врска со нај-близ кат а земјоделска 
машинска станција_ за која цел ке се издаде напат-
с т в и е за снабдуење.-

9.-
Сите сопственици на трактори, косачки вршалици 

и други земјоделски машини дложни са истите да 
ГИ доведат до 25 ма ј 1946 год. во ј исправно е осто 
^ание' а доколко некој! од нив немаЈг возможност 
За поправка на машините д а подарат содејстзие од. 
најблиска земјоделска машинска стан,ција. 

10,-
Оваа наредба влегуе во сила ° д денеска. 

30. IV. 1946 год. 
Скопје. 

МИНИСТЕР: 
К. Симоски, е- р. 
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ВОЈНИЦИ 

Цел на курсот 
Чл. 1 

Целта на курсот е д а им овозможи на ку р е и . 
стите стручна помош од гим нази јални преподаватели 
како би во скратено време положиле! по еден или 
два класа и така го навасале загубеното време во 
своето шкодуење. 

Чл. 2 
На курсот имаат право сите ученици кои што 

како п а р т и з а н и ' и ВОЈНИЦИ участвуеле во Н . О . 
Борба или поради помагање и соработуење во 
истата биле политички затворени и прогонети за 
време на фашиската окупација. 

Чл. 3 
Курсот се отвара во Скопје при Прва машка 

•гимназија „Цветан Димов," и учениците (кои што 
сакаат да се ползуват од »его треба д а , ги подадат 
своите молби до директорот на гимназијата. 

УСТРОЈСТВО НА КУРСОТ 

Чл. 1 
Курсот ке трае од 20 декември 1945 до крајот 

4 на август 1946 година и се дели на два периода. 
Првиот периОт трае до кра јот н«. април месец, 

а вториот почнуе по први мат и трае до кра јот на 
август. 

Чл. 2 
Курсот има четири групи на кои ке се примаат 

ученици како следуе: 
Во првата група се примаат свршени ученици од 

четврти клас ги слушат и учат предметите за пети 
клас. 

Во втора група имаат право свршени ученици од 
пети клас и полагаат испит за шести клас. 

Во трета група се запишуат ученици кои што свр 
шиле шести клас. 

Ученици кои што свршиле седми клас се примаат 
во четврта група и полагаат испит за осми клас. 

' ' " Чл. 3 , 
Во секоја група ке се учат предметите од соот-

ветниот клас и ке се преподава по предвидената прог 
(грама за редовни ученици само во двократен вид. 

••м • Ч л 7 
Предавања на курсот за прва втора и трета гру-

па т р а ј ат до 15 април а за четврта група до 10 ма ј . 
Чл. 8 

За курсистите ке важат оние дисциплински пд-
V редби кои што в а ж а т и за редовните ученици. 

ИСПИТИ 

Чл. 9 
Испити за курсистите од прва, в ј о ^ и "Грега гру-

па п ^ ќ ^ в ^ . М полагаат од сите 
предмети на ' собств&ниот Ш&с а по^, правилникот за 
приватни ученици. 
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Курсисти од четврта група полагаа? испит за 
Клас до 20 'мај 

Чл. 10 
Курсисти кои што ке добијат на писмениот ис-

пит слаба оцена од три и повекје предмети но се 
пуштат на усмени испит и се смета да не го сврши-
ле класот. 

Чл. 11 
Курсисти кои што ке покажат општ успех најма 

лку доволен од .сите предмети се смета да го свршиле 
к тасот и на први мај пи сл у ш атп р ел а в ц њ ата од пого-
рниот клас се распуштаат на 15 август и полагаат 
испит после 20 август. 

Чл. 12 
Курсисти кои што ке покажат општ успех слаб 

од .еден предмет имаат право да полагаат поправи-
теден »опит во срок од 10 дена. а курсисти со слаб 
•успех од две пов ек Је предмети го повторуат класот. 

Чл. 13 
Директорот на гимназијата ја- раководи сета Р а" 

бота околу испитите а за олеснуење на 'истите може 
да се формират , неколку испитни комисии, со најма-
лку три члена Во секоја. Преседателот е најстариот 
член во ку. миси јата. 

Министер па просветата Н. Минчев. 
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ПРАВИЛНИК 
ЗА УЧИТЕЛСКИОТ Д И П Л О М С К И ИСПИТ 

Чл. 1 
а) Учител ски дипломски испит положуат уче-

ници кои што го свршиле завршниот клас н,а. Школа-
ма за народни учители најмалку со доволен успех. 

б) Целта на учителскиОт дипломски испит и да 
Покажат кандитатите: 1) дека имаат солидно општо 
и стручно образование и дека се оспособени д а се 
посветат со успех на учителската професија: 2) дека 
имах развиена .грађанска совест и дека правилно ги 
с ф а ќ а а т појавите во Општеството и во природата. 

Чл. 2. 
Учите леки дипломски испит се држи: 
а) Во летниот срок 15 дена по Завршуење на-

ставата во завршниот клас на Школата за народни 
учители, или кога 'што ке го определи тоа Министер-
ството на проеветата; 

б) Во есенскиот срок во првата половина на ме-
сец септември. 

Во летниот испитен срок положујат оние учени-
ци кои што го свршиле завршниот клас на Школата 
за народни учители без слаба оценка, како и канди-
дати што 'биле на дипломски учителски испит 
од 'миналата учебна година одбиени на една година 
како редовни ученици. 

Во есенскиот срок положуат ученици кои што 
имале на крајот на учебната година поправителен ис 
пит и тој испит го положиле при крајот на месад 
август. 

Кандидати кои што ке добијат на учителскиот 
дипломски испит во летниот срок по еден пред. 
мет оценка слаб поправителниот испит ке го поло" 
жуат во есенскиот срок. 

Чл. 3 
а) Кандидат кои што се јавил з а дипломски 'ис-

пит, а е спречен да дојде иа испит поради тешка бо . 
дест или поради каква важна причина, должен е за 
тоа да го извести директорот еден ден порано пред 
испитот или на самиот ден на испитот и Д а поднесе 
докази. Испитниот одбор ке реши дали ос новацијата 
за одложуење се оправдани или не, и спрем тоа ке 
му одобри или не да. го поло жу е тој испит дополни-
телно во есенскиот срок. Кандидати кои што Не ке 
дојдат на испит во есенскиот срок можат да го поло 
жуат испитот само во идниот летен срок. 

б) Ученици кои што го свршиле завршниот клас 
на Школата За народни учители тој испит го поло-
жуат во школова каде што го свршиле завршниот клас-
Министерството на просветат^ може по изузетно да 
му допушти на, кандидатот да положуе и во друга 
учителска школа. 

в) Поправителниот испит се положуе во школа-
та каде што кандидатите положуеле учителски д и . 
пламени испит 

Чл. 4 
За учите леки дипломски испит кандидатите се 

пријаву ат со таксирана молба до директорот на Шк0," 
лата з а народни учители. Кон молбата треба д а се 
приложи свидетелство за свршениот завршни пласт, 
а кандидатите кои што некоји класови ги свршиле во 
некоја д р у г а школа за народни учители п о д н е с у ^ 
свидетелства за тие класови. Кандидати што биле 
одбиени на една година поднесуат од надлежните на 
родни власти и уверење за своето поведение за таа 
година. 

Чл. б 
Учителскиот дипломски испит се положуе пред ис 

питен одбор. Членови Нд, испитниот одбор се: прате-
ник на Министерството, директорот на школата и 
преподавателите кои што предавале во завршниот 
клас предмети што се положуат на учителскиОт ди-
пломски испит.—доколку Министерството на проев е . 
Тата инаку не реши. Претседателот е пратеник на 
министерството а претседател директор на школата. 
Ако биде определен пратеник претседател ке биде 
директор, а ке го заменуе преподавател од таа игно 
ла кој што ке биде одреден од директорот без оглед 
на тоа дали е член на испитниот одбор-

За секој член на испитниот одбор директорот име 
нуе замесник метју преподавателите од таа школа. 

Чл- 6 

Учителскиот дипломски испит не е јавен. На 
усмениот испит, покрај членовите на испитниот од-
бор. можат да присаствуат уште само преподао ат ели 
од истата школа по одобрење на предоедателот на 
испитниот одбор, ама тие не можат да поставуат 
прашања на кандидатите нито па к на кој било н а . 
чин д а влијајат на испитната рбота. На усмениот ис-
пит можат, исто така по одобрење на председателот 
на испитниот одбор, да присаствуат и останалите 
кандидати кои што тој де н положуат испит. 

Чл- 7 

Распоред за усмениот и писмениот учителски ди. 
проодени испит го у.тврдуе директорот и го доставуе 
на време на Министерството на просеетата за одо-
брење-

Чл. 8 

Во текот на целиот учителски дипломски испит 
се води записник во книга што е за таа цел нарочно 
определена и што се пази в.о школската архива. Во 
првиот записник се унесу е списокот на сите при, 
јавени кандидати по овие рубрики: реден број, пре-
зиме и име на кандидатот, по кој пат го положуе ис. 
питот и забелешка. 

Записникот го води еден член од членовите на 
испитниот одбор-

Чл- 9 

а) На писмениот дел од учИтелокиот дипломски 
испит се положуат овие предмети: 1) педагошка гру 
па; 2) македонски јазик; 3) руски јазик. 

б) Изработувањето на писмените задачи трае нај 
многу 4 саата. 

Чл. 10 

Писмените задачи ги дава испитниот одбор- Кога 
се покаже нужда писмените задачи може да ги опре 
дели Министерството на просветата-

Предметниот преподавател. еден ден пред самиот 
писмен испит по својот предмет, поднесуе на дирек-
торот: за педагошката група 10 теми, за македон, 
ски јазик 10 теми и за руски јазик 10 текстови за 
превод, што директорот ги затворав со печат во 
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илик и ги клава та сигурно место. Другиот ден ис-
питниот одбор избира една од предложените задачи. 
Ако 'има повреде Испрал елки Од завршниот клас, 
предметниот преподавател за СВОЈОТ предмет ке пред. 
ложи 10 теми. од кои испитниот одбор ке избере ед-
на за сите паралелки; Сите паралелки ке ја работат 
писмената задача едновремено, по возможност во ис. 
тата просторија. 

Ни по еден предмет за пиеме« испит не смее да 
се даде задача што е векје работена во текот на 
учебната година. 

Чл. 11 

Темите за писмениот испит треба да оп фалат: 
1) Од педагошка група: едно прашање од општа 

педагошка или методика, или психологија, или нај-
често комбинирано. Од обработката треба да се ви. 
ди определеното, темелно и правилно офак јање на 
поставеното прашање како и јазички исправна об-
работка. 

2) Од македонски јазик: едно прашање од клинта 
природа, а од кругот на ученичкога знање и с ф а . 
кјање. и тоа или во врска со поедини науки1 што се 
училе или слободни теми но секогаш во дофатот на 
ученичко"«) разбирање. Целта иа овие задачи е да 
покажат на. кандидатите доволно познавање на фак-
тите, наполно владеење књижовниот јазик, правилно 
расудуење и умеење да го распоредат и изложат ма . 
териалот-

3) По руски јазик; еден необработен текст. Уче-
ниците треба да дадат точен и убав македонски пре 
вод на тој текст. 

Чл. 12 
1) Задачите за писмен учителски дипломски испит 

* се држат во тајност и се објавуат на кандидатите 
оној ден или саат кога испитот ке почне, и тоа само 
за оној предмет по кој што ке се по ложу е испит тој 
ден. Секое прекршуење на оваа забрана, било- тоа 
да се стори посредно или непосредно, се смета и се 
•накажуе како злоупотреба »а должноста. 

2) Непосредно пред давањето на првата писмена 
задача председателот на испитниот одбор к е ги е с о-
општи на кандидатите одредбите под точка 4 на овој 
член и ке им обрне внимание За последите на кои 
што би се изложиле ако ги прекршат тие о д р у б и . 

3) Писмениот испит се положуе под непрекинато 
надгледуење на предметниот преподавател и на ј . 
малку на еден член од испитниот одбор. Освен овие 
двајца и директорот или неговиот замјеник Ги над-
гледуе писмените испети. 

Пратеникот на Министерството на просветат^, и-
сто така е должен почесто да ид® и да ја надгледуе 
изработката На писмените задачи. 

4) На писмените испити се даваат на сите канди-
дати едни 'исти задачи. Нагледните и реп о даватели Се 
должни да внимаваат: секој кандидат сам, без каква 
да е друга помош, да ја работи својата задача и во 
таа работа да не се служи со никакви забранени сред 
ства; на другите да не им пречи и во тугја работа 
да н е се загледуе. 

На кандидатот кој што прави противно на ова 
прво ке му се направи белешка и ваков случај ке се 
внесе во записникот. Во понов ен случај, кандидатот 
губи право понатаму да положуе учителска диплом-
ски испит во таа учебна година. Исто така губи пра-
во на полОјжуење оној кандидат за кој што на сами-
от испит и после се утврди дека препивал тугја 
работа или дека ја дал својата работа на друг. За 
ова решава испитниот одбор по предлог на предмет-
ниот или наѓ ледниот прело давател. Ако некој од кан 
дидатите [Ја прекини својата' писмена работа и без 
поаволение излезе надвор, исто така губи право по 
натаму да положуе испит. 

Чл. 13 
1) Писмениот испит треба да се сврши за три 

дена еден по друг, без оглед на празник. Задачите се 
работат само пред ручек. 

2) Секој кандидат ја предава својата работа на 
еден °Д нагледните преподаватели штом ке ја из-

работи, и тоа концепт и препис заедно, а преподава-
телот ги прошива оверувајќи го секој пол таба со 
шкотскиот печат и с° својот потпис. 

Ако не стигне да го сврши преписот, кандидатот 
ке го предаде само концептот; ако и со концептот до . 
определеното време не може да биде готов, ке го 
предаде онака, како и колку можел Да изработи. 

3) Сите работи во, концепт и препис ке се лишат 
чисто и четливо на левата половина на свиениот та-
бак, за да можат преподавателите своите белешки и 
поправки да ги лишат отстрана. 

Чл. 14 
1) За секој писмен учитељски дипломски испит 

надгледните преподаватели водат записник, во кој 
што запишуат се што е поважно и што би требало 
да се забележи во време на испитот. Во тој записник^ 
се бележи: а) темата; б) точно времето кога почнала 
писмената работа; в) имињата на надгледните пре-
лодаватели и во кое време надгледуеле; г) кога т°ј 
кандидат завршил работи и што предал и во колку 
табака; д) на кого, од кандидатите е направена бе-
лешка заради служење со недопуштени средства и г) 
имињата на кандидатите кои што излезеле од про-
сторијата кај што се држи испитот по одобрење на 
над гл е дни от прело,давател. 

Овој записник го потлишуат предметниот и над-
гледниот прелодавател. 

2) Сите писмени работи се лазат во школската 
архива најмалку 5 години. 

Чл. 15 
Работата на кандидатот на писмениот испит со-

весно ке го прегледа и поправи, предметниот препо-
давател и н а крајот ке му стави образложена оценка. 
Освен то а и два члена од испитниот одбор должни 
се да ги прегледаат писмените работи на сите кан-
дидати и со својот потпис да утврдат дека се соглас-
ни со предложената оценка или не; во последниот 
случај должни се д а го образложат своето мнение. 
Ако мегју членовите на испитниот одбор нема довол-
но стручни преподаватели, ке се земат прегледачи 
метју замениците. Кога се прегледуат задачите по 
педагошката група и руски јазик, се гледа уште и на 
стилот и правилноста на јазикот. 

Чл. 16. ' . 
а) Предметниот преподавател и прегледачи^ ги 

бележат на работите своите оценки: слаб (1), дово-
лен (2), добар (3), многу добар (4) и одличен (5). 
Оценки во дропка не смеат да се дават ни предлагаа 
Конечна оценка дава испитниот одбор со вишеглаве. 

б) Оценките добиени на писмениот учите леки 
дипломски испит се внесуат со бројки во записникот. 

Чл. 17. 
Н а практичниот дел од учителскиот дипломски ис 

пит се пуштаат кандидати што го положиле писмени-
от испит со оценка најмалку доволен (2) по сите пред 
мети или добиле во најлош случај слаба оценка од 
еден предмет, ако тој Не е македонски јазик ни пе-
дагошката група. Кандидати кои што на писмениот 
испит добиле слаба оценка од македонски јазик или 
по педагошка група, или од два предмета се одби-
ваат на една година. 

Чл. 18 
Практичен испит се подожуе од школската прак-

тична работа. Тој се состои од писмена подготовка 
за предавање и од самото предавање во вежбални-
цата. На тој испит кандидатот треба да покаже уме-
ние, природност и способност лесно, д а ги прилОжуе 
предагошките знања и методичните начала. 

Предавањата во вежбалницата почнуат на дру-
гиот ден по изработката на писмената подготовка и 
трајат најмалку 20 минути з а секој кандидат. 

Чл. 19. 
Методските единици што се даваат на кандида-

тиве за разработуење ги предложуат преподавателите 
по школската работа во споразумение со преподава-
телите од вежбалницата ;И ги предаваат на директо-
рот на Школата за народни учители за преглед и из-
бор. Предложените избереше методски единки треба 
да бидат барем 5 повеќе отколку што, има кандида-
ти. Тие се испишуат на ливчиња, од кои што канди-
датите извлечуат по едно. Допуштено е кандидатот 
да извлече и друго ливче, ама то а му се зема пред-
вид при оценуењето. 
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Чл. 20. 
Ако бројот на кандидатите за практичниот дел на 

учител1Скиот дипломски испит е поголем од 40, испит-
ниот одбор може да се подели на две или повеќе гру-
* и. Во секоја група треба Да има најмалку #3 члена, 
сд кои што еден треба да биде стручен преподавател, 
и за тоа за практичниот испит по потреба може да 
се земат во одборот и членови замесници. 

Мл. 21. 
Писмената подготовка ја работат сите кандидати 

едновремено,. При изработуењето се допушта употре-
оуење само н а учебник за оној предмет од чија што 
сбласт е методската единка што ја обработуе канди-
датот. Изработуењето трае најмногу 4 саати. Надгле 
ду ат два члена од одборот како и на писмениот испит-

Чл. 22. 
Писмената подготовка се оценуе како и писмени-

те задачи. При утврдуењето, н а оценките по практич-
ниот дел на учителскиот дипломски испит се води 
сметка и за предавањето и за подготовката. 

На устен испит се пуштаат и оние кандидати кои 
што добиле на С1Вој испит слаба Оценка — ако на 
писмениот испит не добиле слаби оценки .ни од един 
предмет. Во противен случај се одбиваат од положуе-
ње на испитот за таа учебна година. 

Чл. 23 

Ученици кои што го свршиле со одличен успех 
завршниот клас на Школата з а народни учители и на 
писмените задачи и по ^колската практична работа 
добиле одлична оценка, а имаат одлично поведение, 
можат да се ослободат од положуење н усмениот 

1) Усниот испит почну« на другиот ден по, завр-
шените практични испити, а ,се држи по групи, чиј 
што состав однапред се утврдуе и објавуе. 

2) На усниот у ч и т е л о т дипломски испит должни 
се да бидат присутни сите членови и а испитниот одбор 

3) Усниот испит за еден предмет и за еден кан-
дидат трае околу 15 минути. 

4) Преподавателот е должен да му каже н а кан-
дидатот само она што е нужно з а правилно разбира-
ње прашањето и текот на одговорот. Инаку, на кан-
дидатот треба да му се остави слобода да одговара 
на извлеченото прашање самостојно и без помош на 
преподавателот да го покаже своето знаење. 

5) Претседателот на одборот може, ако најде 
за потребно, да Г0 скрати или продолжи испитуењето 
па кандидатот, &ма не повеќе од 5 минути. 

Чл. 25 
На усниот дел од учителскиот дипломски испит 

се положуат овие предмети: '1) педагошка група (пси 
хологија со логика, општа педагошка со методика и 
историја на педагошката; 2) македонски јазик со 
книжевност; 3) руски јазик; 4) историја и 5) земјопис 
на ФНРЈ. 

Чл. 26 
На учителскиот дипломски испит од кандидатот 

се бара: 
1) Од педагошка група: да покаже доволно поз-

навање на педагошката како наука; да ја познава 
методиката на сите предмети застапени во основната 
школа; да то познава развитокот на школството и 
педагошката теорија; да ги познава основите на оп-
штата психологија со логиката, нарочно психологи-
јата на ^колското, дете. 

2) Од македонски јазик и литература да ги позна-
ва, поважните моменти од историјата на домашната и 
тугјата литература, како и детската книжевност, да 
ги читал и правилно сфаќал најважните книжевни 
творби — се според пропишаниот програм. Освен тоа, 
покрај знаењето на важните .граматички, синтактички 
и ракописни правила, кандидатот треба да покаже 
дека наполно го владее литературниот јазик, со него 
лесно, и правилно да се служи и при писменото и при 
усното изразуење. На секој кандидат треба Да му се 
дадат три прашања: две од литература, од кои вто-
рото ке биде во врска со едно подударно од теори-
јата на книжевноста, а третото од граматиката. 

3) По руски јазик: да преведе без речник еден 
пасус од книга што не е читана во. школата и кон-
кретно граматички да го протолкува тој пасус. 

4) По историја: да покаже општо знаење што 
ги опфакја главните политички и културни моменти 
од народната историја во рамките на општата исто-
рија. При тоа да се обрне нарочно внимание на исто-
ријата на народноо.слоуодителната боруа. Покрај зна-
ењето н а фактите кандидатот треба да покаже раз-
бирање и правилно с ф а ќ а њ е на важните историски 
собитија. Прво прашање ке биде од општата истори-
ја, второто од народната историја, а третото оД ис-
торијата на народноослободителната борба. 

5) По земјопис: да покаже познавање физичката 
природа на землиштето на ФНРЈ, познавање стопан-
ските одношенија во врска со физичко-географските 
ОЈ'бини, познавање топографијата, населението^ др-
жавниот строј и организацијата на народната власт. 
Од трите прашања по земјопис едното ке биде од 
стопанската географија на ФНРЈ и едно во врска со 
географијата на Н. Р. Македонија. 

На усмерите испити по овие предмети ке се обр-
нуе внимание и на тоа кандидатот да ги знае и оддел 
пите сакања на основната настава по секој предмет. 

Чл. 27. 
1) 3 секој усмен учител,ски дипломски испит се 

води записник во кој кратко се забележуе: кои канди-
дати и по кој ред се биле извикани и испитани. Овој 
записник, по свршуењето н а усмениот испит з а секоја 
група кандидати, ке го потпишат сите членови на 
испитниот одбор. 

2) За еден де н треба да се испитуат по 7 канди-
дати: 4 пред и 3 по ручек. Секој ден, сокрај опреде-
лената група, ке довагјат и со 2 кандидата како 
резерва. ^ 

Ако има е овек е паралелки завршниот клас, кан-
дидатите се испитуат на смени: еден ден кандидати 
од една паралелка, а другиот ден од другата пара-
лелка. | 

3) Испитуењето се врши по предмети така да 
кандидатите определени,за еден полден се испитуат 
по сите предмети. * 

4) Предметниот преподавател ги составу« праша-
њата за усмен испит по програмите што се пропи-
шани з а Школата за народни учители. Овие праша-
ња, откога ке бидат прегледани и одобрени во засе-
данието на испитниот одбор, ке ги распореди пред-
метниот преподавател на ливчиња спрем претходниот 
член на овие правила. Сите ливчиња за еден предмет 
треба да бидат од истата артија и наполно, еднаква 
величина, без какви и да е дамки или знакови на ис-
пишаната страна. 

Со прашањата треба да биде опфатено целокуп-
ната материја предвидена по програмо^ 

Бројот н а ливчињата ка секој предмет треба да 
биде за 10 поголем од бројот на кандидатите. Во слу 
чај бројот на кандидатите да е помал од 20 бројот 
'и-а ливчињата треба да биде најмалку 30. 

На испитот секој кандидат извлечуе по едно лив-
че. На секоја група кандидати се изнесуат сите ^ и з -
влечени ливчиња. Ливчиња^ што се еднаш извлечени 
и на чии прашања кандидатите одговарали не дОва-
гјат повеќе во обзир. -

5) Ако кандидатот, најмногу за 5 минути по из-
влечуењето на ливчето изјави дека не е во состојание 
да одговори на извлечените прашања, ке му се допу-
шти да извлече друго лимче. Првиот пат извлеченото 
ливче се вражја метју останалите ливчиња. Извлечуе-
њето на друго ливче ке се унесе во записникот и ке 
се има предвид при давањето оценка на тој кандидат. 

Чл. 28 
1) Штом се една група извикани кандидати се 

сврши усмениот испит, испитниот одбор решава и ги 
утврдуе оценките на .секој кандидат и за секој пред-
мет одделно, овие оценки се унесу ат со бројки во за-
писникот покрај оценките од писмениот испит. 

2) За секој кандидат и за секој предмет предмет-
ниот преподавател предложуе оценка за усмениот ис-
пит, а испитниот одбор решава и ја утврдуе оцената. 
Општите оценки ги изведуе испитниот одбор по оцен-
ките што ги добил кандидатот на писмениот и усме-
ниот испит не сведуејки ги аритметички ами по 
свс ј а проценка. Ако не се постигне едногласно реше-
ние. се главува поименично и решението за оценката 
се донеоуе со више гласне- При еднакво поделба на 
гласовите се смета како усвоен предлогот за кој 
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што гласал претседателот на одборот. На секој член 
од одборот му се допушта да го внесе во записникот 
своето одделно мнение. Општите оценки се внесуат 
во записникот со бројки. 

3) На кандидат кој што на учитедскиот диплом-
ски испит добие слаба оценка по еден предмет му 
се допушта во есенскиот срок да подожуе испит по 
тсј предмет и писмен и усмен ако тој предмет ги 
има обата испита. Ако кандидатот овој испит не го 
положи, се одбива на една година. 

4) Кандидат кој што во есенскиот испитен срок 
после полравителниот испит положуе учитељски ди-
пломски испит и пак добие оценка слаб макар по еден 
предмет, се одбива на една година. Кандидати кои 
што го свршиле завршниот клас без ниедна слаба 
оценка, н° поради болест или други оправдателни 
причини биле присилени да го одложат подожуењето 
на учителскиот дипломски испит за есенскиот, срок, 
ако добијат слаба оценка по еден предмет^ ако тоа 
не е македонски јазик ни педагошка група, ке поло-
жуат поправителен испит еден месец по завршуење-
то есенските испити. Ако ни то,гај не положат испит, 
се одбиват на една година. На една година се одбива 
и кандидат кој што добие слаба оценка по два пред-
мета. 

Чл. 29 
За предметите по кои што. не се положуе учител-

о т дипломски испит, а кои што се предвидени со на-
ставниот план за учите леки школи, во свидетелството 
за уЧИтелскиот дипломски испит и во главната книга 
се в несу ат оценките од класните испити, а ако нема-
ло така« тогај се внесуе утврдена средната оценка 
од стб класови на учителската школа во кои што се 
учил тој предмет. Ако средната оценка по тие пред-
мети биде за половина поголема од целиот број. тогај 
решава оценката од најстариот клас. 

Чл. 30. 
Ако кандидат на испитот неприлично се држи, 

испитниот одбор може да го уклони од испитот. 
Вака уклонен кандидат губи право понатаму да 

положуе учителски дипломски иопит за една година. 
Чл. 31 

1) От кога се утврдуат оценките на сите канли , 
дати за поведението и по сите предмети, испитниот 
одбор за секој кандидат ке донесе решение да ли кан-
дидатот, -опрем покажаниот успех, положил учителски 
дипломски испит и оспособен за учителско звание 
или не. 

2)ЈСе смета кандидатот да положил учителот 
дипломски испит ако во резултатот ни по еден пред-
мет не добил слаба оценка. 

3) Оценката за поведение на крајот на завршниот 
клас од учителската шкода се внесуе во свидетелство 
за учите леки дипломски иопит; ако пак некој од кан-
дидатите ,во времето од денот кога примил свидетел-
ство За завршниот клас до денот кога му се издава 
диплома, се држи како не личи на ученик, испитниот 
одбор може да му ја намали Оценката за поведение. 

4) Кога за сите испитани кандидати се донесе ре-
шение, записникот го потпишуат сите членови на ис-
питниот одбор. Одборското решение во записникот 
гласи вака: 

а) Положили учителски дипломски испит и оспо-
собени за учителот звание во основните училишта 
овие кандидати: 

б) Ке положуат поправителен испит: 
в) Се одбиват на една година: 
5) Утврдените оценки за поведение и по сите 

предмети се внесуат по тоа, со думи од записникот 
во главната испитна книга, како и решенијата оддел-
но за секој кандидат кусо во. забелешката. -

Главната испитна книга ја потпишу ат сите чле-
нови на испитниот одбор. 

в) Резултатот на учителскиот дипломски испит 
го с с т ш т у е на кандидатите, најдоцна другиот ден 
по свршуењето испитот на сите кандидати, претсед-
никот во присаствие на сите членови од испитниот 
одбор. 

.Чл. 32 
Спрем овој Правилник Министерството на про-

светата ке пропише дипломи за учителскиот диплом-
ски испит 

Чл. 33 
1) Диплома за ууителски дипломски испит се из-

дава на сите кандидати кои што положиле тој испит 
најдоцна за В дена откога се сврши испитот. На кан 
дидатите кои што не положиле учителски дипломски 
испит директорот ке им внесе забелешка за тоа во 
свидетелството за завршениот клас. 

2) Дипломите За учителскиот дипломски испит 
ги потпишуат сите членови на испитниот одбор. 

Чл. 34. 
Во случај кандидатот да ја изгуби првата дипло-

ма. директорот може, на основание главната книга на 
учителскиот дипломски испит д а МУ издаде дупликат' 
ако кандидатот донесе доказ дека во „Службениот 
весник" на Македонија објавил оти првата диплома Ја 
изгубил/ 

Чл. 35 
а) Директорот н а Школата за, народни учители ке 

достави на Министерството на просветата, најдоцна 
14 дена по завршуењето на учителскиот дипломски 
испит, извештај за текот на испитот. Директорот ке 
испрати на Наставниот совет за проучуење на една 
задача оценена одлично, многу добро, добро, доволно 
и слабо. 

б) По овршуењето Н а учителскиот дипломски ис-
пит пратеникот н а Министерството на просветата дол 
жен е во истиот срок да поднесе на Министерството 
на просветата извештај за целокупниот испит, кој што 
ке биде приложен и текстот на писмените задачи, ка-
ко. и краток извештај со евентуални принципиелни за-
белешки на Наставниот совет. 

Чл. 36 
Доколку во миналите години не биле обработени 

сите. партии во одделни предмети, испитната материа 
треба да се стегне, лазејќи винаГи на тоа со праша-
њата да биде винаги опфатено оноа што е битно и 
важно во еден предмет. 

Министер на просветат на НРМ 
Н. [Минчев, е- р. 

147 

П Р А В И Л Н И К 
за курсот за преподаватели во долните класови од 

гимназиите во Скопје 
Чл. 1 

Ќуеот за гимназијални преподаватели во Скопје 
се отвара со цел да се оспособи стручен преподавате-
лски кадар за долните класови од гимназиите. 

Чл. 2 
На курсот се примаат кандидати со свршено сред 

но гимназиално образование и учителот дипломски 
испит. . 

Чл. 3 
На испитите за овој курс, заедно со редовните 

курсисти, ке можат да се јават и оние учители со 
свршено средно образование кои што се оваа година 
на учителска работа и кои што ке покажат успех во 
т а а работа. Одобрение за това ке дава само Мини-
стерството на народната просвета, 

Чл. 4 
За курсистите ке биде отворен интернат во кои 

што ке бидат сместени оние курсисти кои што нема-
ат приватни станови. Бедните ученици ке бидат при-
мани во интернат бесплатно, а другите ке плаќаат 
по 550 дин. месечно. 

За интернатот ке се грижи директорот. Тој ке 
пропише и домашен ред за интернатот, што ке се 
потврди од Министерството на народната просвета. 

Чл. 5 
Курсот ке трае од 15 ноември 1945 година до 30 

септември 1946 година. 
Чл. 6 

Курсот има четири отсеци: 
1. Отсек за народен јазик; 
2. Отсек за историја^« географија: 
3. Отсек за математика и физика; 
4. Отсек за природознание и хемија. 

Чл. 7 
На отсекот за народен јазик ке се учат следните 

предмети: македонски јазик со народна и општа ли-
тература I' српски јазик со литература, како главни 
предмети, и методика, општа дидактика, детска пси-
хологија и руски јазик, како помошни предмети. 
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Чл. 8 
На отсекот за историја и графија ке се учат 

следните предмети: историја — општа и народна. — 
географија — општа и народна — како главни пред-
мети. и методика, општа ди дидактика, детска психо 
логија, руски јазик и македонски јазик, како помошни 
предмети. 

Чл. 9 
На отсекот за природознание и хемија ке се учат 

следните предмети: природознание, ботаника, зооло-
гија, анатомија и хемија како главни предмети^ и 
методика, општа дидактика, детска психологија, ру-
ски јазик и македонски јазик, како помошни предмети. 

Чл. 10 
На отсекот за математика и физика ке се учат 

следните предмети: математика и физика како главни 
предмети, и методика, општа дидактика, детска психо 
лагија, руски јазик и македонски јазик, како помошни 
предмети. 

Чл. 11 
Поред горните предмети, курсистите ке слушат 

еднаш неделно предавања од научно-друштвени теми. 
Чл. 12 

Редовните курсисти ке хосн и ту ат во скопските 
средни училишта во месеците април и мај. Во текот 
на хоспитуењето секој курсист ке одржи барем едно 
угледно предавање од главните предмети во некои 
•д долните класови од гимназиите. 

Чл. 13 
Наставата на курсот ке се спроведуе според про-

пишаниот наставен план и програм. 
Чл. 14 

Курсот се раководи од директор и прелодавател-
ски совет. 

Чл. 15 
Директорот на курсот е должен: 
а) да управуе со курсот според прописите и на-

редбите на Министерството н а народната просвета и 
да се грижи за образованието и воспитанието на кур-
систите; 

б) да се грижи за точното држање на чаевите и 
спроведуењето на наставниот програм; 

в) да ги преподавателите запознава со расписите 
на Министерството; 

г) Да свикуе седници на прелодавателскиот совет 
и Да со нив раководи; 

д) да поднеске на Министерството на народната 
просвета извештај за работата састо јине на курсот; 

е) да Ја води преписката од курсот под свој 
подине и да ги чува печатот, службените писма и ад-
министративните книги; 

ж) да управуе со имотот од курсот и да ги одо-
брените суми распоредуе на определени потреби. 

Чл. 16 
Преподавателскиот совет го сочинуат директорот 

и сите преподаватели по .главните и помошните пред-
мети. 

Преподавателскиот совет се собира на позив од 
директорот. На седниците председава директорот ^ 
решенијата се донесуат со апсолутна векјина. При 
еднаква поделба на главите , одлучуе гласот н а прет-
седателот. 

Чл. 17 
Прелодавателскиот совет е должен: 
а) да се дОговоруе за мерките што би можеле да 

ја напреднат наставата, и воспитанието на курсистите 
б) да расправуе за успехот и поведението на 

курсистите; 
в) да изречуе помалку да предложуе поголеми 

наказанија и пофалби За курсистите пред Министер 
СТВОТО; 

г) да дава предлози за подобрение на наставата 
и работата на курсот. 

Чл. 18 1 

Преподаватели на курсот можат да бидат лица с о 
свршено универзитетоко образование, солидна струч-
на спрема и добра практика. 

Пр еп одевате лите ги назначуе Министерството на 
народната просвета. Тие можат да бидат редовни или 
хонорарни. 

Чл. 19 
Преподавателите се должни: 
а) да ги предават определените предмети по про-

пишаниот наставен програм; 
б) да се спремаат за чаевите и да и точно др-

жат. 
в) да лрисаствуат на седниците 0Д преподавател-

скиот совет; 
г) да ги чуваат службените тајни во кои што 

спагза и она што се зборче на седниците од препона 
вателскиот совет. 

Чл. 20 
За правилното работење на курсот одговорен е 

лично директорот пред Министерството на народната 
просвета. 

Чл. 21 
Курсистите се должни: 
а) редовно д а присаствуат на сите часон, вежби 

и семинари; 
б) да ја лазат работната дисциплина; 
в) да го чуваат државниот имот; 
г) да се придржуат на прописите и наредбите 

дадени од Министерството на нардната просвета. Ди 
ректорот на курсот и преподавателскиот совет. 

Чл. 22 
За провиненија курсистете можат да бидат на-

е ж у в а н и . 
За помалки провиненија дава наказанија препо-

давателскиот совет. 
За поголеми провинениЈа решение за н а е ж у в а л е 

донесуе Министерството на народната просвета, на 
нрсдл г од преподавателскиот совет. 

Чл. 23 
Наказанијата за курсистите се следните: 
а) напоменуење од директорот; 
б) напоменуење од преподавателскиот совет; 
в) одстрануење од курсот. 
Првите две наказанија ги наложуе директорот, 

односно преподавателскиот совет, а третото Мини-
стерството н а народната просвета, на предлог од пре-
подавателскиОт совет. 

Чл. 24 
За оние курсисти кои што ке се истакнат со ус-

пешна работа и дисциплина, ке се даваат пофалби од 
преподавателскиот совет и од Министерството на на-
родната просвета. 

Чл. 25 
Ни крајот на курсот ке се полагаат ИСПИТИ. Исти-

те ке се полагаат 15 дена по ствршуењето на преда 
Бањата. 

Чл. 26 
Испитите ке се полагаат пред испитна комисија 

најмалку од три члена. За секој отсек ке се образуе 
тричлена комисија. Комисиите ги определуе препода-
вателскиот совет. Третиот член на комисијата е пред 
метниот преподавател. Ако од некој предмет има по-
веќе преподаватели, тогај при испитуењето приса-
ствуат сите преподаватели од тој предмет. 

Чл. 27 
Испитите се писмени и усни. 

Чл. 28 
Писмени испити ке се држат: 
а) на Отсекот за народен ја1зи,к од македонски ја 

зик со народна и општа литература и од српски јазик 
со литература; 

б) на Отсекот за историја и географија — од 
историја, географија и македонски јазик; 

в) на Отсекот за математика и физика — од ма-
тематика физика и македонски јазик; 

г) на Отсекот природознание и' хемија — 0Д при-
родознание, хемија и македонски јазик; 

Чл. 29 
Писмените испити ке се држат по ред секој ден, 

а на Ден ке се работи писмен испит само од еден 
предмет. 

Чл. 30 
Писмените испити ке траат четири саати од глав 

пите предмети и по дв а саата од македонски јазик 
за оние кандидати што го тој предмет имаат како по-
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мошен. За време н испитите не може да се излегуе 
од стајата каде што се полагаат испитете. Во про-
тивно ке се омета оти кандидатот го прекинал ис-
питот. 

Испитите се работат под контрола на испитната 
комисија. 

Чл. 31 
Темите за писмениот испит ке се земат од мате-

ријалот што е преправан во текот на курсот. ' 

Чл. 32 
За писмен испит на кандидатите ке им се предло-

жат три теми, односно три групи задачи и секој ке 
може да ја обработуе оќаа тема или група задачи што 
си ја, набрал. 

Чл. 33 
Писмените работи ги прегледуе и оценуе испит-

ната комисија од дотичниот отсек. Оценките се: од-
личен — 5 —, многу добар — 4 —, добар — 3 — и 
слаб — 2 —. 

Чл. 34 
Од свршуешето на писмените испити до започнув-

а в т е на усните испити ке има пауза од три дена за 
да можат писмените работи да бидат прегледани и 
оценети. 

Чл 35 
Сите кандидати после писмените испити ке по-

лагаат усни испити. 
Чл. 36 

Усни испити ке се полагат ед сите предмети што 
се учат на отсекот со исклучение од методика. 

Чл. 37 
Усното испитувње ке трае од главните предмети 

Најмалку 30 минути, а од* помошните најмалку 20 
минути. 

Чл. 38 
На усните испити на кандидатите ке им се по-

с т а в а т прашања од материјалот што е обработуан 
во текот на курсот. 

Чл. 39 
Прашањата ке бидат напишани на ливчиња од 

еднаква големина. Од секој предмет ке бидат дадени 
по три прашања. За секој предмет ке треба да има 
10 ливчиња повеќе од бројот на кандидатите. Во се-
кој случај бројот на ливчињата не може да биде по-
малку од триесет. 

Чл. 40 
Ако некој кандидат не е во состојание да одго-

вори на прашањата, ке му се позвали да земе друго 
ливче. Првото ливче се вракја мегју другите. Тоа ке 
влезе во записникот и ке се има предвид при оценув-
ањето н а кандидатот. 

Чл. 41 
За да добие позитивна оценка кандидатот треба 

да покаже оти го усв°ил преподаваниот материјал и 
оти ке може да го примени на практика. 

Чл. 42 
Оценките од усните испити ги Дава испитната ко-

мисија. Исто така тоа ги утврдуе дефинитивните оп-
шти оценки. Оценките нема да се изведуат аритметич 
ки, ами според мнението на комисијата. Во случај на 
несугласие и при еднаква поделба на гласоите, одлу-
чуе гласот на претседателот. 

Чл. 43 
Ке -се смета дека го свршил курсот о н ој кандидат 

кој што не ке покаже слаб успех ни од еден предмет. 

Чл. 44 
Кандидат кој што ке покаже слаб успех од два 

предмета ке се смета ота не го свршил курсот. 
Кандидат кој што ке покаже слаб успех од еден 

предмет, ке може да се јави повторно н а испит од 
тој4 предмет после три месеци. 

Чл. 45 
За полагањето на писмените и усните испити ке 

се води специален записник во кој што ке внесуе 
целиот ток на испитите и успехот на кандидатите. 

Чл. 46 
На кандидатите кој што ке го свршат курсот ке 

им се даде диплома, која што им дава право да бидат 
назначени за преподаватели во долните класови од 
Гимназиите.' 

Чл. 47 
'Образец за диплома ке пропише Министерството 

на народната просвета. 
Чл. 48 

Овој Правилник стапуе на снага од денот на об-
јавуењето му. 

Министер на народната просвета 
Н. Минчев, е- р-

148 
За да се даде подтик за уголемуењехо на про-

изводството на ориз. а на 'основание согласивте на 
Сојузниот уред за цени. Земскиот уред за цени по 
донесуе следното 

РЕШЕНИЕ БР. 23 

Член 1. 
Производителите на ориз можат да ги нродават 

количествата кои му се оставени на слободно расло, 
лагање след задолжителното предавање на винто-
вите по цена до 45 дин. за 1 крг. 

Член 2. 
Продажбата може да става само на консуматори-

те со расписка заверена од месниот народен одбор. 

Член 3. 
Закупениот ориз од производителите не смее да 

биде предмет на трговиа. 

Член 4. 
Оаоа Решение влегува во сила. од денот на обја . 

вуењето му во „"Службен ве,аниќ на Н- Р. Македонија." 
4 Земски Уред за цени 

Директор. 
Д. Саботко, е р. 

149 
За да се овозможи правилното снабдуење на 

војската со месо. Земскиот уред за цени донес-уе 
следното 

РЕШЕНИЕ БР. 24 

Член 1-
Определуват се следните највисоки цени на ме. 

сото за нуждите на војската. 
I, Во Скопје: 
1. — Јагнешко месо за 1 кгр- дин. 34 — 
2. — Јарешко месо за 1 'Крт. дин- 33 — 
3. — Говедско и биволско месо за 1 кгр- дин. 34 — 
4. — Телешко месо за 1 крг. дин- 35 — 
5. — Овчо и овнешко месо за 1 кгр. дин- 25 — 
6. — Козје месо за 1 кгр. дин. 24 — 
II. Во Тетово. Гостивар _ Дебар. Кичево, Брод, 

Охрид, Ресен, Битола, Прилеп. Гевгели. Струмица, 
Дојран, Валандово. Штип. Велес. Кочани, Царево 
Село, Пехчево. Берово. Куманово, Демир Капија и 
другите градови на Н- Р. Македонија: 

1. — Јагнешко »месо за 1 кгр- дин- 30 — 
2. Јарешко месо за 1 кгр. дин- 29 — 
3- — Говедско и биволско месо за 1 кгр. дин 30 — 
4. Телешко месо за 1 кгр. дин. 31 — 
5- — Овчо и овнешко месо за 1 кгр- дин. 21 — 
6- — Козје месо за 1 кгр. дин. 20 — 

Член 2-
Цените од чл- 1 се разбират за месо кое е пред-

стоело 6 е. после заколуењето во продажба на, едро 
франко кланица, вклучително сите дажби осем 
општинската трошарина, која не се плакја согласно 
решението на Сојузното Министерство на финансиите 
Бр. 8657 од 30 март 1946 година (Службен лист Бр. 
29 од 9 IV 1946 год.). 
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Член 3-
Ово а решение влегува во сила од денот на обја. 

вуењето во Службен весник на Н. Р. Македонија-
Земски уред за дени 

пом. директор: 
Б. Самарџиев, с- р. 

150 

Во врска со писмото бр. 1443 од 10 IV 1946 го-
дина на Савезниот Уред за ^ени. Земскиот Уред за 
цени донесуе следното 

РЕШЕНИЕ БР. 22 
за нормирање цената на собите за цренокјуење 

во хотелите 
Во Скопје, Жостов. Охрид: 
1) Екстра хотели, соба со 1 кревет дин. 50 — 

соба со 2 кревети дин- 90 — соба со 3 кревети дин 105-
2) Хотели I категорија соба со 1 кревет дин. 42 — 

соба со 2 кревети дин. 76 — соба со 3 кревети дин- 90-
3) Хотели II категорија. соба со 1 кревет дин. 35— 

соба со 2 кревети дин- 60 — соба со 3 кревети дин- 75. 
4) Хотели ГИ категорија 12 динари за 1 кревет. 
Во останал ите градови на Н. Р. Македонија 
1) Хотели I категорија, соба со 1 кревет дин- 34— 

соба со 2 кревети дин. 62 — соба со 3 кревети дин 75-
2) Хотели II категорија, соба ,ео 1 кревет дин. 28— 

соба со 2 кревети дин- 50 — соба оо 3 кревети дин. 75-
3) Хотели III категорија (ханови) 10 динари за 

1 кревет. 
Купатило«) се плакја посебно и това за топло 

30 дин- за ладно 10 динари. 
Во горните цени не се укључени градските и 

управните такси-
Овоа Решение стапува на снага од денот на об. 

јавуењето во „Службен весник на Н. Р. Македонија-" 
Сите до сега издадени од Народните одбори Ре-

шенана со издавањето на ова се анулира!'. 
Земски уред "за цени 

пом. директор: 
Б. Самарџиев, с. р. 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Преграц Квадрат, милиционер при Околината 
народна милиција — Неготино се разрешава од 
должност. — Бр. 217-

Спасевски С. Васил од е- Павун — Битолско, 
назначи за криминален милиционер ири Окружната 
народна милиција — Битола и ^класира како званич-
ник III група- — Бр- 218, 

Јаковчевоки Ристо од с. Слатина — Охридско на . 
значи за раководител на отсекот за сузбијање на 
криминалитетот за Битолската околија и се класира 
во IX група. _ Бр. 219 

Георгиев М- Георги од Битола Се нааначава за 
противупожарен милиционер при Градската Народ, 
на милиција — Битола и класира како званичник II 

•0ЅЅ 'Лд — "виХДЈ 
Димоски А. Петре, милиционер при Околината 

Народна милиција — Охрид се разрешава од долж-
ност. — Бр. 221. 

Достановски Н. Трајан, милиционер .десетар при 
Околината Народна милиција — Охрид се разре-
шава од должност. — Бр- 222. 

Спирковски X: Драган, шеф н а Окружната Кри. 
минална милиција и Стеријевска Уравица, милицио-
нер при (^кружната Народна милиција — Битола! се 
р а з р е д н а од долЖно*^.' -ЈВ 2ИИЈ;' 

Рашидов Абас, водник при Око листата Народна 
милиција — Кратово се 'разрешава од должност. 
— Бр. 224. г г 

Танева С. Милка од град Кратово се назначава 
за чиновник во О. В. Р- — при Околискиот народен 
одбор — Кратово и класира во III група- — Бр. 225. 

Кировски Ст. Милош од с. Ржани Пиротско, се 
назначава за началник во О- В. Р. — при Окружниот 
народен одбор — Велес и класира во VI група. 
— Бр- 236. 

Азми Муча од град Дебар се назначава за шеф 
на О. В- Р. — при Околискиот народен одбор — 
Дебар и класира во VIII група. •— Бр. 237. 

Попоски А- Соколе од с- Зашле се назначава за 
шеф на О. В. Р. — при Околискиот народен одбор — 
Демир—Хисар и класира в̂ о VIII гурла. 

Ристоски П- Спасе од с. Могила се назначава за 
пом. Шеф на О- В. Р- — при Околискиот народен 
одбор — Демир—Хисар и класира како приправник 
IX група. 

Иноски Симјан од Ново Село се .назначава за 
чиновник при Околискиот народен одбор — О. В. Р. 
— Демир—Хисар и класира како званичник III група, 
а досегашниот чиновник Ацески Петар се става на 
расположение на Околискиот народен одбор Демир 
— Хисар. — Бр. «238. 

Петров Г. Иван од град Гввгели се назначава за 
пом. шеф на О. В. Р. — при Околискиот народен од-
бор — Гевгели и класира во IX група, а досегашниот 
пом. шеф Чолаков К- Јанко се разрешава од долж. 
ност- — Бр. 239. 

Софрониевски Панов Томо" од град Тетово се 
назначава за началник на О. В- Р. — при Окруж. 
ниот народен одбор — Скопје и класира во VI труста-
— Бр. 240 

Трпков Коста од ' ф а д Радовиш се назначава за 
началник на О- В. Р. — при Окружниот народе^ од-
бор — Штип и класира во V група. — Бр. 241. 

Бељан Мирослав се назначава за фотограф во 
отсекот за сузбијање на криминалитет и привредна 
саботажа при Градскиот Народен Одбор — О. В- Р. 
— Скопје и класира како стручњак во IX група. 
— Бр. 242. 

Демиров Т- Хамди досегашен в. д- пом. командир 
на Градската Народна милиција — Скопје се р а з . 
решава од олжност и се става на расположен^ на 
Градскиот Народен одбор. — Бр. 243-

Пом. министер. 
Б. Чушкар, е- р. 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУД НЕТО 

5. Алексо Сиљанов. од Кичево е избра,н за ре-
довен н- судија во Окол. суд. Кичево на пленарното 
заседание на кичевскиот Окол. н. одбор, од 30 
IV 1946 година 

6. Методија Најчев, досегашен Претседател на 
битолскиот Окр- суд. е ослободен од должност на 
пленарног© заседание на битолскиот Окр. н. одбор, 
од 25 IV 1946 година. 

7. Александар Стрезоски. судија во битолскиот 
Окр. суд. се ослободува од должност на пленарно™ 
заседание на Битолскиот окр. н. одбор од 25 IV 
1946 година. 

8. Даут Даутовски, судија во Битолскиот окол-
суд, е ослободен од должност, на пленарно™ засе . 
дание на околиските н- одбори: Битола, Морихово и 
Демир — Хисар, од 10 III 1946 година. 

1. Петро Тодоров Чаламани, правник од Битола, 
е избран за редовен народен судија во Окол. суд — 
Ресен, на пленарног заседание на Окол- н". одбор, 
во Ресен од 31 III 1946 год. 

2. Милан Самокоски досегашен Претседател на 
Окол. суд во Прилеп, е избран за Претседател на 
Окр. суд во Битола, на пленарног заседание на Окр. 
н. одбор, Битола од 25 IV 1946 год. 

3. Ристо Манев, правник од Битола, е избран, 
за редовен Народен судија во битолскиот Окр. суд, 
Ј*а (Шеќерното заседаше на Окр. «. одбор. Битола 
од 25 IV 1946 год. 
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С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
На Народна Република Маке понија 

ОГЛАСЕН Д Е Л 
На оонование чл. 2 т. 1 на Уредбата за созда-

вање на комисијата за ^оперативно ' дело при П р е т . 
седателството на Владата на Народна Република 
Македонија — Скопје, ^ о п е р а т и в н а т а комисија со 
решение бр. 753 од 6 V 1946 под. одобри и внесе во 
својот регистар новооснованиот Кооперативен сојуз 
со ограничена одговорност 'ПОД името „Рекоопс" за 
реон: Ресанска околија со седиште во Ресан. 

Сојузот е основан по типовите правила издаден 
° д ^ о п е р а т и в н а т а комисија. 

Секој член на ^ о п е р а ц и ј а т а одговара во 10 
размер од запис ани те делови-

Еден дел-изнесуе 500 дин- Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

З а сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот одбор кога се уговара и скључуе заем за сметка 
на ^ о п е р а ц и ј а т а ; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член и оплономоштено 
-од управниот одбор лице. 

Бр. 753 Регистр. Бр 758 Скопје. г 
^оперативна Комисија 

13 

На основавте чл- 2 т. 1 на Уредбата за созда-
вање на комисијата за кооперативно дело при Прет . 
седателството на Владата на Народна Република 
(Македонија — Скопје. Кооперативната комисија со 
решение бр. 613 од 12 IV 1946 год. одобри и внесе 
во својот регистар новооснованиот Кооперативен с о . 
јуз со ограничена одговорност под името „Благој 
Мучето" за реон: Струмичка околија со седиште во 
гр- Струмица-

Сојузот е основан по типовите правила издаден 
од ^оперативната комисија. 

Секој член на ^ о п е р а ц и ј а т а одговара во 10 
размер од з а п е а н и т е делови-

Еден дел изнесуе 500 дин- Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

З а сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот одбор кога се уговара и окљ/учуе заем за сметка 
на кооперацијама; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член и оп ловом оштено 
од управниот одбор лице. 

Бр. 613 Регистр. Бр. 712 Скопје-
Кооперативна Комисија 

14 

На оонование чл. 2 т. 1 на Уредбата за созда-
вање на комисијата за ^оперативно дело -при Прет . 
седателството на Владата на Народна Република 
Македонија — Скопје. Кооперативната комисија со 
решение бр- 683 од 26 IV 1946 год- одобри и внесе 
во својот регистар новооснованиот Кооперативен со-
јуз со ограничена одговорност под името „Оке" за 
реон: Штипска околија со седиште во Штип. 

Сојузот е основан по типовите правила издаден 
од ^ о п е р а т и в н а т а комисија. 

Секој член на ^ о п е р а ц и ј а т а одговара во 10 
размер од з а п е а н и т е делови-

Еден дел из не су е 500 дин- Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

З а сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот одбор кога се уговара1 и скључуе заем за сметка 
н а кооперацијама; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член и оплономоштено 
о д управниот одбор лице-

Бр. 683 Регистр- Бр. 754 Скопје. 
^оперативна Комисија 

15 

« 

На основание чл. 2 т. 1 на Уредбата за созда-
вање на комисијата за ^оперативно ' дело при Прет . 
седателството на Владата на Народна Република 
Македонија — Скопје. Кооперативната комисија со 
решение бр. 712 од 29 IV 1946 тод. одобри и внесе 
во својот регистар новооснованиот Кооперативен с о . 
јуз со граничена одговорност под името „Рекоопс" 
за реон: Кумановска и Козјачка околија со седиште 
во Куманово. 

С О Ј У З О Т е основач по типовите правила издаден 
од ^ о п е р а т и в н а т а комисија. 

Секој член на кооперацијата одговара во 10 
размер од записани те делови-

Еден дел изнесуе 500 дин- Секој член е должеа 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

З а сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот одбор кога се уговара и скл^учуе заем за сметка 
на кооперацијама; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член и оплономоштено 
бд управниот одбор лице. 

Бр. 712 Регистр. Бр. 756 Скопје-
Кооперативна Комисија 

16 

На основание чл. 2 т. 1 на Уредбата за созда-
вање на комисијата за ^ о п е р а т и в н о дело при Прет . 
седателството на Владата на Народна Република 
Македонија — Скопје. ^ о п е р а т и в н а т а комисија со 
решение бр. 706 од 27 IV 1946 год- одобри и внесе 
во својот регистар новооснованиот Кооперативен с з . 
јуз со ограничена одговорност под името „Вардар" 
за реон Гевгелиска и Валандовска околија со седи-
ште Гевгелија-

Сојузот е основан по типовите правила издаден 
од ^ о п е р а т и в н а т а комисија. 

Секој член на кооперацијата одговара во 10 
размер од записаните делови-

Еден дел изнесуе 500 дин- Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

З а сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот одбор кога се уговара и скључуе заем за сметка 
на кооперацијама; б) два члена од истиот одбор во 
сит« други случаи и в) еден член и оплономоштено 
од управниот одбор лице. 

Бр. 706 Ретистр. Бр. 755 Скопје. 
Кооперативна Комисија 

17 

К ©оперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со Решение бр. 
726 од 3 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер нРвооснованата Производит. Мијачка коопера-
ција во Галичник. окол1ија Галичка. 

^ о п е р а ц и ј а т а е основана по типовите правила 
за производителна кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија-

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^ о п е р а ц и ј а т а подпитуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Кооператива Комисија 

18 

^ о п е р а т и в н а т а комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
751 од 6 V 1946 год- одобри и внесе во својот репи. 
етер новооснованата Потребит- на тутуно-производи. 
телите кооперација во гр. Гевгели околија Гевгели. 
ска под името. 

^ о п е р а ц и ј а т а е основана по типовите правила 
за производителна кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија. 
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Одговорноста е во десеторен размер. . 
За Кооперацијата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 751 регистар, бр. 767 Скопје. 

^оперативна Комисија 
• 19 

^оперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
750 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот ре-
гистер новооснованата производим јужар'ска коопе. 
рација во гр- Штип околија Штипска под името 
»Труд — Победа". 

Кооперацијата е основана по типовите правила 
за производителна кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија-

Одговорноста е по десеторен размер. 
За ^операци јата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 750 регистер, бр. 766 Скопје-

^оперативна Комисија 
20 

^оперативната комисија при Претседателството 
на Владата на. НРМ — Скопје со решение бр-
743 од 6 V 1946 год- одобри и внесе во својот реги-
стер новооснованата Производитедна—табачка коо-
перација во гр. Прилеп околија Прилепска. 

^операцијата е основана по типовите правила 
за производителна кооперација издадени од коопе. 
раТивната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^операци јата подпишуват членовите на из- ' 

вршниот одбор. 
Бр 743 регистер, бр.. Скопје. 

^оперативна Комисија 
21 

Коопера,тивната, комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
738 од 6 V 1946 год- одобри и внесе во својот реги-
стер новосновата Селска општа кооперација во 
е. Селце околија Крушевска. 

^операцијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За Кооперацијата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 738 регистер, бр- 769 Скопје-

^оперативна Комисија 
22 

Кооперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
752 од 6 V 1946 год- одобри и внесе во својот реги . 
стар новоо е нов а ната селска општа кооперација во 
е- Секулина околија Дебарска под името „Единство". 

^операцијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија-

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^операци јата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 752 регистер, бр- 768 Скопје. 

^оперативна Компота 
23 

Коопера/гивната комисија при Претседателството 
на Владата нп НРМ — Скопје со решение бр-
746 од 6 V 1946 год одобри и внесе во својот реги-
стар новооснованата селска општа кооперација во 
е. Ратево околија Беровска под името „Правда". 

Кооперацијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
раТивната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^ о п е р а ц и ј а т а подиишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 746 регистер, бр. 762 Скопје-

Кооперативна Комисија 
24 

^ о п е р а т и в н а т а комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
744 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стар новооснованата селска општа кооперацијаЈ во 
е. Турско околија Крушевско под името „Согласије". 

^операци јата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^ о п е р а ц и ј а т а поднишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр- 744 регистер, бр- 764 Скопје 

^оперативна Комисија 
25 

^ о п е р а т и в н а т а комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
742 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стар новооснованата селска општа кооперација во 
е. Требевиниште околија Царево-селско. 

^операци јата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија-

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^операци јата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр- 742 реѓистр. бр. 773 Скопје. 
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Кооперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр-
749 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стар нов оосн ован ата селска општа кооперација во 
е. Велмерци околијаКичевска под името „Надежда". 

^операци јата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
раТивната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^ о п е р а ц и ј а т а подпишуват членовите на из-, 

вршниот одбор. 
Бр, 749 регистер, бр. 759 Скопје. 

Кооперативна Комисија 
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