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148. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за основното 
училиште, што Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија го усвои на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 29 септември 1959 
година. 

У бро ј 15 
29 септември 1959 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основното училиште е самостојна општествена 

установа за основно општо образование и воспиту-
вање организирана врз начелата на општественото 
самоуправување. 

Организацијата и работата на основното учили-
ште се врши1 по одредбите на овој закон. 

Член 2 
Основното училиште, како составен дел на 

единствениот училишен систем, е должно да ги 
остварува целите на воспитувањето и образованието 
и тоа: 

да го оспособува младото поколение со својата 
работа заснована врз современите достигања на 
науката и техниката; да придонесува за постојам 
имот развиток на општествените производни сили, 
за јакнењето на социјалистичките општествени од-
носи, за порастот на материјалната благосостојба и 
за културниот расцут на општествената заедница 
како целина и за личната благосостојба и напредок 
на работниот човек; 

да ги дава основите на научниот поглед на све-
тот, да ја развива свеста на младото поколение за 
творечката сила на човечкиот ум и на материјал-
ната дејност во сознавањето и менувањето на при-
родата и општеството, во создавањето на материјал-
ната благосостојба, културата и цивилизацијата и 
во изградбата на социјалистичките општествени од-
носи; 

да го запознава младото поколение со истори-
јата и достигањата на југословенските народи и на 
целокупното човештво на разни подрачја на науч-
ното, техничкото, културното и уметничкото тво-
рештво и да му овозможува здобивање со пошироко 
општо и стручно образование; 

да придонесува за изградувањето на сестрана 
човечка личност1, самостоен и критички дух, со ин-
телектуални, карактерни, морални и работни осо-
бини на граѓанин на социјалистичка заедница; 

да го воспитува младото поколение во духот на 
братството, единството и рамноправноста на наро-
дите на Југославија, на верноста кон својата соци-
јалистичка татковина и одбраната на нејзината не-
зависност, во духот на сестрана и рамноправна сора-
ботка и заемно помагање меѓу народите, во интерес 
на мирот и напредокот во светот и во духот на ме-
ѓународната солидарност на работните луѓе; 

да ја развива ка ј младината свеста за опште-
ствена одговорност и за потребата од активно уче-
ствување во општествениот живот и општественото 
самоуправување; 

да придонесува за физичкото и здравствено вос-
питување на младината во интерес на подигањето 
на работната способност -и на здравиот личен 
живот. 

Член 3 
Задачите на основното училиште се, особено: 
да им дава на учениците ос,нови на социјали-

стичкото воспитување и на современото општо обра-
зование; 

да го помага сестраниот развој на учениците, да 
ги развива работните навики, да ги усовршува и 
поттикнува нивните лични способности и предиспо-
зиции и да им помага во изборот на називот. 

Член 4 
Основното училиште работи и на основното 

образование на возрасните. 

Член 5 
Основното училиште, покрај остварувањето ма 

своите цели и задачи од претходните членови, во 
интерес на напредокот на социјалистичкото опште-
ство, придонесува во остварувањето на заедничките 
општествени задачи за физичкото и здравственото 
воспитување на граѓаните, работи како културно-
просветен центар и црн донесува за подигање кул-
турното ниво и за унапредување на општествената 
заедница како целина. 

Член 6 
Во остварувањето на својата улога и воспитно-

образовните задачи основното училиште соработува 
со семејството, младинските, културните, стопан-
ските и другите општествени организации, со струч-
ни здруженија, установи и служби. 
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За културниот развиток на ордината во која 
делува основното училиште учествува ово разно-
видни Просветно"културни дејности, а и самото 
организира. такви. 

Член 7 
в Работата на основното учи,лиште е јавна. 

Општествениот увид во работата на основното 
училиште се остварува според одредбите на овој 
закон и правилата на училиштето: 

Член 8 
Воспитувањето и образованието во основните 

училишта се засновува врз поставките на науката 
и начелата на оедагогијата, врз придобивките на 
историјата и културата на народите на Југославија 
и другите народи, а врз идејните основи и во хума-
нистичкиот дух на социјализмот. 

Член 9 
Школувањето во основното училиште е задол-

жително за сите граѓани на возраст од 7—15 години. 

Член 10 
Децата попречени во телесниот или психич-

киот. развиток, посетуваат специјални училишта 
односно паралелки организирани според посебните 
прописи. 

Член 11 
Школувањето во основното училиште трае 8 го-

дини. 
Основното училиште има 8 одделенија кои се 

означуваат со римски броеви од I — VIII. 

Член 12 
Наставата во основното училиште е бесплатна. 
Општинските народни одбори можат да пред-

видуваат во буџетите на општините за училишните 
обврзници бесплатни учебници и друг нужен учи-
лишен прибор. 

За да им се помогне на учениците во посетува-
ното на училиштето' и за да се обезбедат што по-
добри услови за воспитување и образование, оп-
штинските народни одбори, стопанските и опште-
ствените организации и установи се грижат за осно-
вање на училишни кујни, ученички домови, како и 
слични установи, за превоз на учениците, од поодда-
лечените места, како и за остварувањето на други 
материјални услови за поуспешна работа на учи-
лиштето. 

Член 13 
Наставата во основното училиште се изведува 

на македонски јазик, а по потреба и на другите ја-
зици од народите на Југославија. 

Член 14 
На подрачјата во кои живеат исклучиво или 

претежно национални малцинства, за припадниците 
на малцинствата се основаат основни училишта или 
одделенија на овие училишта во кои наставата се 
изведува на националниот јазик на малцинството. 

На подрачјата во кои живеат заедно национал-
ни малцинства и македонско население, во при-
ближно еднаков состав, се основаат во склад со 
можностите, и основни училишта со двојазична на-
става. 

Организацијата на основното училиште во кое 
наставата се изведува на јазикот на националните 

малцинства, како и училиштата со двојазична на-
става се одредува со посебни прописи. 

Член 15 
Здравствената заштита на учениците се обез-

бедува со посебни прописи. 

Член 16 
Основното училиште може да носи име на ис-

такнат и заслужен револуционер, просветен, научен 
културен и политички работник, како и други ими-
ња сврза,ни со историјата на нашите народи, а на-
рочно со НОВ. 

Член 17 
Основното училиште има свој печат. 
Печатот на основното училиште има грб на На-

родна Република Македонија, називот на околијата 
и општината и името на училиштето и на местото 
во кое се наоѓа. 

Член 18 
Основното училиште е правно лице. 

Член 19 
Основното училиште има своја претсметка на 

приходите и расходите. 
Материјалните средства за основање, издршка 

и работење на основното училиште се обезбедуваат 
со буџетот на општината. 

Допол,нителни средства за работа на основното 
училиште може да се осигураат и од дотации на 
установи, стопански и општествени организации, 
како и од посебни фондови основани за таа цел. 

Член 20 
Секое1 основно училиште има свои правила. 
Со правилата на основното училиште се уре-

дува неговата организација и работата, според усло-
в,ите и, стварните потреби во склад со, законот. 

Член 21 
Основното училиште работи во склад со закон-

ските и другите прописи како' и врз основа на пра-
вилата на училиштето1. 

Член 22 
Државните4 органи спрема основното училиште 

имаат права и должности утврдени со закон. 
Основачот на училиштето ги има спрема учи-

лиштето правата и должностите што му се одре-
дени да закон или друг пропис. 

И. ВНАТРЕШЕН ЖИВОТ И РАБОТА ' 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 23 
Основното училиште се организира така што со 

целокупниот вна,трешен живот, односно формите и 
методите на работа да придонесува за остварува-
њето целта н,а воспитувањето и образованието. 

Методите и формите на внатрешниот живот и 
работата на училиштето особено придонесуваат за: 

организирано и планско насочување на воспит-
но -образовниот пропис на училиштето' за оствару-
вање на воспитно-образовните и другите опште-
ствени задачи на училиштето; 

заедничко и ск,ладно дејствување на органите 
на управувањето на училиштето во решавањето на 
општествено-педагошките проблеми на училиштето; 
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единство и меѓусебна поврзаност на сите на-
ставни предмети, како и за ускладено делување на 
наставата и другите форми на Воспитно-образов-
ната дејност на училиштето; 

активно учество на учениците во воспитно 
образовниот процес; 

приспособување содржината на воепитно-обра-
аовниот процес кон индивидуалните особини на уче-
ниците; 

тесно поврзување на училиштето со животот, 
а нарочно на наставата со производствената и дру-
га општествено-кориона работа; 

развивање ученичката самоуправа и свесна 
дисциплина ка ј учениците; 

следење и проверување на постигнатите резул-
тати во Воспитно-образовната работа; 

изградување односи1 на заемно почитување и 
доверба на учениците и наставниците; 

развивање смисла и потреба на учениците за 
меѓусебна соработка и помагање во решавањето на 
задачите во училишниот и општествениот живот. 

Училиштето е должно постојано да ги усовр-
шува формите и методите на воспитно-образов1ната 
дејност и на целокупниот живот на училиштето. 

Воспитно-образовната работа на основното учи-
лиште се остварува преку дејностите одредени со 
овој закон. 

Член 24 
За соработка и ускладување на воспитната деј-

ност на училиштето' со семејството и другите оп-
штествени фактори, училиштето организира заед-
нички состаноци на училишните органи, наставни-
ците, родителите и учениците, како и состаноци на 
органите на училиштето со соодветните општествени 
органи и организации:. 

Поблиски прописи за свикувањето и работењето 
на состаноците од, претходниот став се донесуваат 
со правилата на училиштето1. 

Член 25 
Основното училиште, во соработка со устано-

вите за професионална ориентација, им помага на 
родителите и на учениците во изборот на учили-
штето за продолжуваше на школувањето и во из-
борот на занимањето. 

За таа цел го следи развитокот на учениците, 
ги уочува нивните склоности и дава информации за 
карактерот и условите на работата на одделни ви-
д,ови училишта и занимања. 

Член: 26 
Воспитно-образовната дејност на училиштето во 

текот на училишниот работен ден се врши се по-
годно сменување на наставната работа, одморот и 
другите форми на Воспитно-образовната активност. 

Организацијата и траењето на училишниот ра-
ботен ден се одредува со наставниот план: и (про-
грама и правилата на училиштето. 

Член 27 
Работата на училиштето во текот на учебната 

година се утврдува со годишен план. Со годишниот 
план се утврдуваат задачите на училиштето во те-
кот на учебната година и распоредот на нивното 
изведување. 

Член 28 
На крајот на учебната година, на денот што ќе 

го одреди училишниот одбор, по предлог на Настав-

ничкиот совет, се одржува училишна свеченост на 
која се прикажуваат резултатите од Воспитно-обра-
зовната работа на училиштето. 

Член 29 
Учебната година почнува на 1 септември и се 

завршува на 31 август. 
Учебната година се дели на полугодија. На кра-

јот на првото полугодие има зимски, а на кра јот на 
второто полугодие — летен училишен распуст. 

Бројот на училишните наставни работни денови 
за време на учебната година не може да изнесува 
помалку од 2101 работни дена. 

Советот за просвета на НР Македонија со пра-
вилникот за календарот на учебната година го опре-
делува бројот на училишните работни денови во 
текот н,а учебната година, почетокот и завршетокот 
на наставната работа, како' и траењето на зимскиот 
и летниот распуст. 

Член 30 
Во особено оправдани случаи (епидемија, еле-

ментарни непогоди и ел.) може да се прекине на-
ставата во текот на учебната година. Прекинот на 
наставата го одобрува: 

до два дена — управителот на училиштето; 
преку два дена — органот на управата на оп,-

штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
просветата. 

Член 31 
Наставата во основното училиште ,не се изве-

дува за време на училишниот распуст, во не-
дела, во денови на државни празници, за време на 
училишните свечености, како и во случаите од 
претходниот член. 

Распоредот за изведување на наставата по учи-
лишни работни денови се утврдува со годишниот 
план на училиштето, во склад со правилникот за 
календарот на учебната година (чл. 29). 

III. ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 32 
Воспитно-образовната дејност на основното 

училиште се остварува преку настава со допол-
нителна наставка активност, слободни активности, 
физичко и здравствено воспитување на учениците 
и општествена, културна и јавна дејност на основ-
ното училиште. 

а) Н а с т а в а 

Член 33 
Наставата во основното училиште е основа на 

воспитно-образовното делување на училиштето. 
Наставата во основното училиште се изведува 

по наставен план и програма што ги прошишува 
Советот за просвета на Н Р Македонија во склад 
со основите на наставниот план и програма што ги 
утврдува Просветниот совет на Југославија. 

Со наставниот план се одредуваат наставните 
предмети, редоследот на обработувањето и бројот 
на наставните часови од секој неодделен наставен 
предмет. 

Со наставната програма се утврдуваат воспитно-
образовните содржини на наставните предмети и 
распоредот на наставниот материјал по одделенија. 
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Изборот на формите, средствата и методите за 
изведување на наставата го вршат наставниците 
самостојно во склад со принципите на современата 
напредна педагогија. 

Член 34 
Советот за просвета на општинскиот народен 

одбор може да го дополнува наставниот план и про-
грамите на основното училиште според потребите 
на подрачјето и условите на основното училиште, 
а во согласност со наставниот план и програмата 
што ги пропишува Советот за просвета на НР Маке-
донија и по претходно прибавено мислење од орга-
ните на управувањето на одделни основни учи-
лишта и заинтересирани стопански и општествени 
организации, како и по предлог од просветно-педа-
гошката служба на народниот одбор на околијата. 

Член 35 
Во училиштата односно во одделенијата за при-

падниците на националните малцинства наставниот 
план ја вклучува и наставата од областа на нивната 
национална култура. 

Во училиштата односно во одделенијата за при-
падниците на националните малцинства се (изведу-
ва и настава по македонски јазик. 

Член 36 
Со наставата во основното училиште учени-

ците: 
се привикнуваат на темелно учење, разработу-

вање и проверување на набавното градиво за да 
се здобијат со трајни и сигурни знаења; 

кај нив се поттикнува иницијатмвноста и раз-
вива самостоен критички дух, како и потребата за 
постојано проширување на здобиените знаења; 

здобиваат основи за разбирање и усвојување на 
научниот диј ал ектичко-матери ј а листички поглед на 
светот; 

ги развиваат и усовршуваат вредностите на со-
цијалистичкиот морал; 

за поврзување на здобиените знаења со про-
изводната и друга општествено-корисна работа се 
вежбаат во применувањето на тие знаења во 
пракса. 

Член 37 
Наставата во основното училиште се изведува 

по одделенија. 
Наставата во првите пет одделенија на основ-

ното училиште е одделенска, а во другите одделе-
нија предметна. 

Наставничкиот' совет на училиштето, во соглас-
ност со просветно-педа,гошката служба на околи-
јата, по потреба може да отстапи од одредбите на 
претходниот став за (изведување на наставата во 
училиштето. 

Член 38 
Во основн,ото училиште се употребуваат учеб-

ници што ги одобрува Советот за просвета на НР 
Македонија, 

Член 39 
Основното училиште, покрај редовната наста-

ва, организира дополнителна наставна активност за 
учениците што покажуваат послаби резултати од 
одделни наставни подрачја и дисциплини, 

Со правилата на училиштето се определува ор-
ганизација га и формите на дополнителната настав-

на активност според условите и потребите, како Л 
бројот на учениците на кои; им е потребна таква 
помош. 

б) Слободни активности 

Член 40 
Слободните активности во основното' училиште 

обезбедуваат пошироки можности: за поврзување 
на училиштето со животот, поширока соработка на 
училиштето со општествените организации и роди-
телите и-го помагаат зближувањето на наставниците 
и учениците. 

Член 41 
Целта на слободните активности во основното 

училиште е: 
да ги 'привикнуваат учениците на колективен 

живот и општествено управување и на тој начин 
да придонесуваат за развивањето и ускладување^ 
на личните и општествените интереси; 

да даваат можност за задоволување на посеб-
ните позитивни интереси и склоности на учениците, 
потребата за нивната творечка и активна работа и 
истовремено да овозможат поуспешно училишно и 
професионално насочување; 

да помагаат за 'проширувањето и продлабочу-
вањето на здобиените знаења, навики и умеење 
низ поврзувањето на теоријата и праксата и на тој 
начин да придонесуваат за развивање на трудовата 
култура ка ј учениците1, а посебно смисла за сора-
ботка и организација; 

да го унапредуваат општествениот и култур-
ниот живот, техничкото образование и физичкото 
воспитување на учениците; 

да овозможуваат учество на учениците во про-
изводната и друга општествено-корисна работа. 

Член 42 
Слободните активности се спроведуваат во уче-

ничките организации и друштва, како и во други 
форми за здружување на учениците. 

Ученичките организации се доброволни и се 
засновуваат врз принципите на самоуправувањето 
на учениците. 

Основањето на ученичките организации и дру-
штва, освен оние што се основаат во согласност со 
прописите за општествените организации, го одо-
брува училишниот одбор по претходно прибавено 
мислење на Наставничкиот совет. 

Член 43 
Покрај формите од , претходниот член, слобод-

ните активности во основното училиште се орга-
низираат и во форма на: 

а) производната работа во училишните рабо-
тилници на индустриските и другите стручни учи-
лишта, како и во други погодни работилници; 

б) ученички задруги со различна производна 
дејност; 

в) ученички работни бригади што учествуваат 
во различни општествено-корисни акции, 

Со правилата на училиштето може да се пред-
види организирање и на други форми на слободни 
активности погодни за остварување на Воспитно-
образовната цел. 

Обемот на задачите и работните операции на 
учениците во производствената и другата ошпте-



5 ноември 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 35 - Стр. 521 

ствено-корисна работа мора да биде ускладен со 
воспитно-образовните задачи на училиштето и при-
годен на психичките и физичките способности на 
учениците. 

в) Физичко и здравствено воспитуваше 

Член 44 
Основното училиште систематски работи врз 

развивањето на физичката култура и здравстве-
ното просветување и се грижи за редовни здрав-
ствени прегледи и лекувања, за ,правилна исхрана, 
одмор, прав,илно сменување на работата, учењето 
и играта, како и за организирана забава и ра-
зонода. 

г) Општествена, културна и јавна дејност на 

училиштето 

Член 45 
Со општествената, културната и јавната деј-

ност основното училиште остварува проширено' вли-
јание н,а воспитувањето на неговите ученици, како 
и го подигрува општото ниво на "културата на гра-
ѓаните од својата средина. 

Член 46 
Општата културна и јавна дејност на учили-

штето опфаќа: 
а) културно-уметнички приредби, како што се 

музички, драмски и литерарки вечери, изложби, 
фискултурни настапи и разни спортски натпре-
вари; 

б) приредби, како што се прославите при свр-
шетокот на учебната година, прослави на други зна-
чајни политички и културни наста,ни; 

в) организирање различни општообразовни 
курсеви и семинари, помагања на стручни курсеви 
и соработка со училишта за селската младина и 
установите за образование на работниците; 

г) соработка со родителите и другите опште-
ствени фактори за ускладување на воспитното вли-
јание и постапките; 

д) учество во јавни акции во својата средина. 

IV. УЧЕНИЦИ 

1. Упис на учениците 

Член 47 
Во основното училиште се запишуваат сите де-

ца кои до крајот на календарската година ќе на-
полнат седум години. 

АКО СО лекарски преглед се утврди дека детето 
не е доволно физич,ки и душевно развиено, при-
времено' ќе се ослободи од должноста за упис во 
таа година. 

Во основното училиште, спрема можностите на 
училиштето а врз основа позитивното лекарско ми-
слење, можат да се запишат и деца кои се фи-
зички и душевно развиени и кои до крајот на ка-
лендарската година ќе наполнат шест и пол го-
дини. 

Член 48 
Пред уписот во училиштето секој училишен 

обврзник мора да биде лекарски прегледан. Ле-

карскиот преглед го организира органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на народното здравје. 

Член 49 
Основ,ното училиште е должно навреме да го 

организира и из,врши уписот на учениците. 
Уписот се врши во текот на месец мај. 
Органот на управата н,а општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на просветата е дол-
жен на секое основно училиште од подрачјето на 
општината да му доста,ви список н,а децата што до-
раснале за упис во основното училиште најдоцна 
до крајот на месец а,прил секоја година. 

Член 50 
Родителите односно старателите на децата се 

должни да ги запишат децата во основното учи-
лиште и се одговорни за редовното посетување на 
училиштето од страна на нивните деца. 

Органите на општинскиот народен одбор и ор-
ганите на училиштето се должни да се грижат уче-
ниците од претходниот став редов,но да го посету-
ваат училиштето. 

Член 51 
На учен,ик, кој во текот на учебната година ќе 

наполни 15 години, задолжителното школување му 
престанува по истекот на учебната година во која 
ја наполнил таа возраст. 

По исклучок од претходниот став основното 
училиште може, по барање на ученикот или роди-
телот односно старателот, да ги задржи во учи,ли-
штето и учениците постари од 15 години до напол-
нувањето на 17 години, ако со успех ја следат на-
ставата. 

Член 52 
Преминувањето на учениците од едно основно 

училиште во друго може да се врши по барање на 
родителот односно' старателот. 

За учениците што преминуваат од која било 
причина од едно основно учил,иште во друго, учи-
лиштето е должно да испрати преведница на учи-
лиштето во кое преминал ученикот. 

Училиштето што ја пратило преведницата не 
смее да го испише ученикот пред да биде од. ново-
то училиште известено дека ученикот врз основа 
на преведницата е запишан во тоа училиште. 

Кога ќе добие извештај од новото училиште 
за упис на ученикот, училиштето што го посетув,ал 
ученикот пора,но ги доставува (сите податоци за 
учењето во тоа училиште. 

Во случај на преселување на родителот одно-
сно старателот новото училиште е должно да го 
запише ученикот. 

2. Прав-а и должности на учекќиците 

Член 53 

Секој уче,ник има право и должност според 
својата возраст да придонесува за остварувањето 
на целта на воспитувањето и образованието во 
своето училиште. 

За таа цел учениците се должни: 
редовно да го посетуваа^ училиштето, (прилепено 

да работат и учат; 
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да учествува,ат во општествените форми на 
животот (И ,производствената работа што ја орга-
низира учи,лиштето; 

да ги почитува правилата на училишниот жи-
вот и работата и да се управува според нив. 

Член 54 
Секој изостанок на ученикот од училиштето, 

родителите односно старателите се должни да го 
оправдаат лично или по ,писмен пат најдоцна во 
рок од осум дена. 

Член 55 
Изостанок од училиштето се оправдува по след-

ните причини: 

1. болест на ученикот; 
2. смрт во семејството; 
3. појава на заразна болест; 
4. невреме (елементарни непогоди); 
5. особено важни лични и семејни причини. 

Член 56 
Учениците на основното уч,илиште можат за' 

унапредување на својот општествен и културен 
живот, техничкото образование и физичкото вос-
питување да се зачленуваат во соодветни опште-
ствени организации надвор од училиштето. 

Органите на училиштето соработуваат со орга-
низациите од претходниот став заради ускладува-
ше на воспитната и образовната дејност. 

ф 
Член 57 

За развивање иницијатива, самостојност, свесна 
дисцип,лина и одговорност ка ј учениците за нив-
ната работа и успехот во училиштето, како и актив-
на помош на наставниците во остварувањето на вос-
питувањето и наставата, учениците од VIII одде-
ление на основното училиште формираат заедница 
на учениците на одделението односно на учили-
штето. 

Со правилата на училиштето може да се од-
реди учен,и,чка заедница да формираат и учениците 
од пониските одделенија. 

Член 58 
На состаноците на своите заедници учениците 

расправаат за сите прашања од животот и работа-
та на училиштето. 

Заедницата на учениците, преку своето рако-
водство ги запознава училишните органи со своите 
заклучоци и им поднесува свои мислења и пред-
лози што се однесуваат на правилата на учили-
штето, организацијата и спроведувањето на настав-
но-воспитната работа и на општествениот живот на 
училиштето и учествува на нивните седници кога 
се претресуваат тие прашања. 

Заедницата на учениците се грижи учениците 
совесно да ги вршат работите што им се доверени 
од училишните органи. 

Организацијата и работата на ученичките заед-
ници поблиску ќе се одреди со правилата на основ-
ното училиште. 

Член 59 
Учениците што се истакнуват со својата ра-

бота и поведението можат да бидат пофалени од-
носно наградени. 

Пофалби и награди на учениците можат да до-
делуваат органите на основното училиште, држав-
ните органи, како1 и општествените и стопанските 
организации и установите. 

Член 60 
Опрема учениците што не исполнуваат одреде-

ни должности односно што ги кршат правилата на 
училишниот живот се применуваат дисциплински 
мерки. 

Член 61 
Телесно казнување на ученикот е забрането. 

Член 62 
Ученик на основно училиште на кој не му пре-

станала обврската за школување не може да биде 
исклучен од училиштето. 

Ако поведението на ученикот е постојано из-
разито лошо', тој може да се премести во друга па-
ралелка односно училиште. 

Решение за ^сместувањето во друго учили-
ште донесува органот на управата на општинскиот 
н,ароден одбор надлежен за работата на просветата 
по предлог на училишниот одбор. 

Член 63 
г 

Советот за просвета на НР Македонија со по-
себни правилници ќе пропише поблиски одредби за 
видовите на пофалбите, наградите и дисциплина 
ските мерки во основното училиште и за начинот 
на нивното' примен,ување. 

Ј 
3 Оценување, напредување на учениците и испити 

Член 64 
Оценувањето и напредувањето на учениците во 

основното учи,лиште се врши согласно со начелата 
за оценување и условите за напредување на учени-
ците утврдени со сојузни прописи, одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него 
(јчл)ен 77). 

Член 65 
Основното училиште е должно да се грижи за 

успехот и поведението на секој ученик. 

Член 66 
Учениците се оценуваат: за успехот постигнат 

по' одделни наставно-воспитни подрачја, за пове-
дението и за општиот успех во одделението'. 

Наставниците сестрано го следат развитокот на 
ученичката личност, неговиот успех и напредок и 
заради полно, грижливо и објективно оценување и 
изразување на општиот успех ги евидентираат1 сите 
активности на ученикот и вршат консултации, ме-
ѓусебни и со родителите, а по потреба и со училиш-
ниот лекар. 

Член 67 
Оценувањето на успехот од одделните н,аставно^ 

воспитни подрачја се врши со усно и писмено ис-
прашување на ученикот преку наставни тестови, 
водење досија за развитокот на, личноста на учени-
кот и други средства со' кои се продлабочува и до-
полнува запознавањето на ученикот и се овозмо-
жува сестрана помош во! неговиот развиток. 

Член 68 
Со оценката по поведение се изразуваат опште-

ствено-моралните осо-бини на ученикот и неговиот 
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општ однос спрема работата, неговото залагање и 
претежност, работна дисциплина, односот спрема 
другарите и наставниците, како и начинот на из-
вршувањето на преземените обврски во училиште-
то' и ученичките организации. 

Член 69 
При утврдувањето на општиот успех на уче-

никот треба особено да се земат предвид: општиот 
ниво на неговата развиеност, успехот што1 го по-
стигнал во наставно"воспитните подрачја, односот 
спрема работата, неговото залагање, работните на-
вики, самостојноста и дисциплината во работата, не-
говите посебни склоности и способности, како и ос-
новните особини на ученикот и условите под кои се 
развива и под кои живее. 

Член 70 
Оценувањето на учениците се врши бројно од-

носно ОПИСНО'. 

Бројните оценки се: одличен (5), многу добар (4), 
добар (3), доволен (ј2), недоволен (1). 

Освен оценката недоволен (1), која е негативна, 
другите оценки од -претходниот став се позитивни. 

Описната оценка се изразува со краток и не-
двосмислен реченичен состав. 

Општиот успех се изразува со оценките: одли-
чен, многу добар, добар и доволен. 

Член 71 
Учениците од почетните одделенија на основ-

ното училиште секоја учебна година по правило 
минуваат во погорно одделение. 

Учениците од завршните одделенија премину-
ваат во погорното одделение ако можат непречено 
да ја следат наставата во погорното одделение. 

Почетните и завршните одделенија во смисла на 
овој член се одредуваат со посебни прописи. 

Член 72 
За учениците кои на крајот на учебната година 

покажале делумичен неуспех од одделни наставно-
воспитни подрачја училиштето организира разли-
чни видови на дополнителна настава во наредната 
учебна година, со која ќе се надомести она што е 
пропуштено. Дополнителната настава за овие уче-
ници е задолжителна. 

АКО НИ преку дополнителната настава учени-
кот не постигне задоволувачки резултати, може да 
се остави да го повтори одделението. 

Член 73 
Повторување во почетните одделенија на основ-

ното училиште може да се применува само во ис-
клучителни случаи, кога е тоа неопходно' и ко-
рисно за општиот развиток на ученикот, а особено 
заради совладување на основните знаења и тех-
никата на читањето, пишувањето и сметањето, ка-
ко и писменото и усното изразување. 

Повторување во завршните одделенија на ос-
новното училиште се применува во случај кога ќе 
се установи дека ученикот не може непречено да ја 
следи наставата во погорното одделение. 

Член 74 
Учениците од VIII одделение на основното учи-

лиште кои на крајот на учебната година ќе покажат 
неуспех по одделни наставно-воспитни подрачја по-
лагаат поправен испит. 

Член 75 
Училишните обврзници што не можат да го до-

сетуваат училиштето поради тоа што постојано жи-
веат во оддалечени, усамени мали селски населби, 
како и оние кои поради болест не може редовно да 
го посетуваат училиштето, можат на крајот на учеб-
ната година да полагаат одделенски испит. 

Член 76 
Лице постаро од 15 години, кое не завршило 

основно училиште, може со вонредно полагање на 
одделенските испити д,а заврши основно училиште. 

Член 77 
Поблиски прописи за начинот на оценувањето 

на учениците и нивното напредување, како и за 
полагањето на испитите во основното училиште до -̂
несува Советот за просвета на НР Македонија. 

V. НАСТАВНИЦИ 

Член 78 
Наставниците ја организираат наставата, рако-

водат со наставио-воеиитната работа на училиште-
то и се одговорни за постигањето на целта на вос-
питувањето' и образованието, а особено' се должни: 

да го насочуваат воспитно-образовниот процес 
спрема целта на воспитувањето и образованието; 

постојано да го следат учењето, работата и по-
ведението на учениците и да им помагаат во здо-
бивањето на добри и отстранувањето на лоши на-
вики; 

совесно да се подготвуваат за воопитно-образов-
ната работа и стручно, педагошки и методски да ја 
изведуваат наставата и другите форми на воспитн,о^ 
образовната дејност, ползувајќи ги при тоа совре-
мените настав,ни средства; 

да учествуваат во работата на Наставничкиот 
совет и одделенскиот совет; 

во соработка со општествените организации да 
го помагаат организирањето и развивањето на (сло-
бодните активности; 

да го помагаат развитокот и јакнењето на уче-
ничките организации и да ја остваруваат соработка-
та на училиштето со родителите и другите опште-
ствено-воспитни фактори; 

постоја,но да работат врз своето стручно, педа-
гошко" методско и политичко-идеолошко издишу-
вање; 

во службата и надвор од неа да се владеат ка-
ко што доликува на нивниот позив, угледот на нив-
ното звање и на училиштето. 

Член 79 
Наставниците како воспитувачи и стручњаци 

со својата работа во училиштето и надвор од него 
активно учествуваат во воспитувањето и обра,зова-
нието на младината и во ширењето на просветата и 
културата. 

Член 80 
Наставник на основно училиште може да биде 

лице што завршило учителска школа, виша педа-
гошка школа или педагошка академија и кое со 
својата работа и, живот, со општествените, карак-
терните и моралните особини дава гаранција за 
остварување целта на воспитувањето' и образова-
нието. За изведување на наставата по одделни на-
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ставки подрачја може да се назначи и лице што 
завршило соодветен факултет, висока школа, умет-
ничка академија, или соодветно стручно училиште. 

Член 81 
Бројот на работните часови на наставникот во 

наставата и на другите подрачја на Воспитно-обра-
зовната дејност на училиштето се одредува со по-
себни прописи. 

Член 82 
За овозможување наставниците стручно и пе-

дагошки да се усовршуваат и да го следат напре-
докот на педагошката теорија и пракса и дисципли-
ната по која изведуваат настава се врши задолжи-
телно периодично усовршување на наставниците. 

Упатство за спроведување на задолжителното 
периодично усовршување на наставниците донесува 
Советот за просвета на НРМ. 

Член 83 
Наставниците во основните училишта се јавни 

(службеници. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

1. Основање и укинување на основните училишта 

Член 84 
Основните училишта ги основаат општинските 

народни одбори во склад со програмата за развито-
кот на тие училишта што ја утврдуваат обата со-
бора на околискиот народен одбор рамноправно, по 
предлог од општинските народни одбори од подра-
чјето на околијата. 

Решение за основање на основно училиште и 
предлог за утврдување ,на програмата за развито-
кот на основните училишта донесуваат односно под-
несуваат обата собора на општинскиот народен од-
бор рамноправно. 

Член 85 
Народните одбор,и на две или повеќе општини 

можат да се спогодат заед,нички да основаат ос-
новно училиште. Решение за основање во овој слу-
чај донесува народниот' одбор на онаа општина на 
чие подрачје е седиштето на училиштето. 

Народните одбори спогодбено го утврдуваат де-
лот на вкупните средства за основање, издршка и 
работа на училиштето што опаѓа во товар на оддел-
ните општи,ни. 

Член 86 
Со актот за основање на основното училиште 

се определува подрачјето од кое во прв ред учи-
лиштето ги прима училишните обврзници. 

Член 87 
Основно училиште може да се основа: 
1. ако неговото основање е предвидено со про-

грамата на развитокот на основните училишта; 
2. ако има најмалку 25 ученици во основното 

училиште; 
3. ако постои погодна училишна зграда; 
4. ако е обезбеден потребен број наставнички 

кадар; 
5. ако постои нужна опрема и наставни сред-

ства или во1 буџетот на општината се осигурени 
средства потребни за нивната набавка; 

6. ако по буџетот на општината се осигурени 
средства потребни за издршка и работа на учи-
лиштето. 

Член 88 
Зградата на основното училиште по правило 

треба да има потребен број училници и други про-
стории за да може наставата за сите ученици да 
се изведува во една смена. 

Зградите на основните училишта се градат и 
се спремаат според пропишаните нормативи. 

Член 89 
Основно училиште може да почне со работа 

откако органот на управата на окол,искиот наро-
ден одбор надлежен за работите на просветата, пре-
ку одделна стручна комисија, ќе утврди дека се 
исполнети условите за почеток на работата во учи-
лиштето. 

Одредбите од претходниот став сходно се при-
менуваат на основното училиште и во текот на не-
говото работење. 

Член 90 
Ако се утврди дека новооснованото односно по-

стојното основно училиште не исполнува некои 
од пропишаните услови од чл. 87 на овој закон, 
советот за просвета на околискиот народен одбор 
ќе го повика основачот да преземе мерки тие ус-
лови да се исполн,ат во одреден рок. 

Ако основачот на основното училиште во одре-
дениот рок не ги отстранил утврдените недостатоци, 
околискиот собор ќе донесе решение основното учи-
лиште о-дносно одделна негова паралелка да, пре-
стане со работа додека не се испол,нат пропишаните 
услови за работа на тоа училиште — односно' негова 
паралелка. ' 

Решението според претходниот став се донесува 
врз основа ,на наод од одделна стручна комисија. 

Член 91 
Основното училиште е единствена организацио-

на целина со единствени органи на управување. 
Сите паралелки на училиштата работат, по пра-

вило, во местото во кое се наоѓа седиштето на уч,и-
лиштето. 

Седиштето на училиштето се определува така 
што на поголем број обврзници од подрачјето на 
училиштето1 да им овозможи редовно1 да го посету-
ваат училиштето и да даде што поповолни услови 
за вршеше на Воспитно-образовната и општестве-
ната улога н,а училиштето. 

Член 92 
Во населбите во кои нема услови за основање 

полно основно училиште (јод I—VIII) можат да се 
основаат неполни основни училишта или подрачни 
паралелки ,на најблиското полно основно училиште. 

Во неполшиге основни учи,лишта и подрачните 
паралелки, по правило, се врши школување од I—V 
одделение. 

Член 93 
Исполните основни училишна се самостојни ус-

танови. 
Член 94 

Наполните основни училишта и подрачните 
паралелки на полно основно училиште со најбли-
с,кото полно основно училиште сочинуваат еден 
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училишен реон, што го утврдува општинскиот1 со-
бор ,на народниот одбор на општината. 

Учениците од пополните основни училишта и 
подрачните паралелки го продолжуваат задолжи-
телното школување во најблиското полно основно 
училиште (централно основно училиште). 

Централното основно училиште е должно да ги 
прими сите ученици од, своето подрачје. 

Член 95 
Основање, припојување и укинување на под-

рачните паралелки, одредување на одделенија во 
кои се врши школување на учениците во подрачн,и-
те паралелки, како и одредување на нивното под-
рачје и седиште се врши со акт на советот за про-
вета на општинскиот народен одбор. 

Член 96 
Учениците од едно одделени,е на основното учи-

лиште се групираат по' паралелки. 
Една паралелка по' правело' има 35 ученици. 
Паралелка составена од едно одделение не може 

да има помалку од 25 ни повеќе од 50 ученици. 
Во училиштата во кои во одделни или во сите 

Одделенија нема доволен број ученици за форми-
рање паралелка по одредбите на претходниот став, 
паралелка може да се формира и од ученици од 
повеќе одделенија (комбинирана паралелка). Ком-
бинираните паралелки се формираат така што бро-
јот на учениците може да изнесува од 15 до 45 уче-
ници во зависност од бројот на одделенијата во 
паралелката. 

За формирањето паралелки одлучува Настав-
ничкиот совет на, училиштето во согласност со учи-
лишниот одбор и советот за просвета на општин-
скиот народен одбор. 

Отстапување од одредбите за формирање на па-
ралелките по претходните ставови може да се вр-
ши само ако е тоа неопходно' поради посебните сме-
штајни услови ((бројот и големината на училниците) 
или поради времен недостиг на потребниот број на-
ставници. 

Член 97 
За да се овозможи посебна работа со деца по-

пречени во физичкиот и психичкиот развиток, што 
не се упатени во специјални училишта, во основ-
ните училишта може да се основаат посебни по-
мошни паралелки. 

Подрачјето за примање деца во ,помошните па-
ралелки на едно основно училиште може да се од-
реди и пошироко од подрачјето на училиштето во 
кое е основана помошната паралелка. 

За основање помошна паралелка и определу-
вање подрачјето од кое ќе се примаат деца во по-
мошната паралелка одлучува советот за просвета 
на општинскиот народен одбор. 

Член 98 
Советот за просвета на НР Македонија, по пред-

лог на надлежниот општински народен одбор и За-
водот за унапредување на школството може, оддел-
ни оснсвни училишта или паралелки да ги про-
гласи за експериментални односно за вежбални на 
школите за образование на наставнички кадар. 

Училиштата односно паралелките од претход-
ниот став му служат на Заводот за унапредување 
на школството и на просветно-педагошката служба 

како инструктивни центри за унапредување на вос-
питувањето и образованието на основните учили-
шта, односно за хоспитирање на учениците или 
студентите што се подготвуваат за наставнички 
позив. 

Советот за просвета на НР Македонија може 
за експерименталните училишта да одобри отста-
пувања од прописите на овој закон во поглед на 
еоспитно-образовната структура, основањето на па-
ралелките, како и во поглед на наставниот план и 
програма. 

Поблиски прописи за организацијата и работата 
на 'експерименталните училишта и вежбалнмте до-
несува Советот за просвета на НРМ. 

Член: 99 
Основно училиште може да се укине по пред-

лог од основачот, а по прибавено мислење од учи-
лишниот одбор само ако престанал да постои некој 
од условите предвидени со овој закон, а кои се 

'однесуваат на работата на училиштето, на испол-
нувањето на неговите задачи, како и на потребата 
од неговото понатамошно постоење. 

Училиште односно некоја одделна паралелка 
може д,а се укине и кога ќе се утврди, преку струч-
на комисија, дека основачот не ги ,презел во одре-
дениот рок, мерките одредени со решението за вре-
мено прекинување работата на училиштето односно 
на негови одделни подрачни паралелки. 

Решение за укинување на училиштето донесува 
Извршниот совет. 

2. Припојување и разделување на основните 
училишта 

Член 100 
Едно основно училиште може да се припои кон 

друго основно училиште ако за тоа постојат особено 
оправдани причини и ако основното училиште кон 
кое се врши припојувањето ги исполнува условите 
од член 87 на овој закон. 

Решението за припојување го донесуваат обата 
собора на општинскиот народен одбор рамноправно1. 

Член 101 
Со припојувањето на основното училиште на-

ставниците од тоа училиште продолжуваат со ра,-
бота во училиштето кон кое е припоено поранешно-
то училиште. Докол,ку бројот на наставниците ги 
надминува редовните потреби, прекубројните на-
ставници се ставаат на располагање на органот 
(на,длежен за назначување" на општинскиот народен 
одбор. 

Член 102 
Основното училиште може да се раздели на две 

основни учи,лишта ако има повеќе од 18 паралел-
ки, како и во други особено оправдани случаи, ако 
разделените училишта ги исполнуваат условите од 
член 87 на овој закон. 

Решението за разделување го донесуваат обата 
собора на општинскиот народен одбор рамноправно. 

Член 103 
Припојување односно разделување на основното 

училиште се врши по правило во почетокот или на 
крајот на учебната година. 
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VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

Член 104) 
Средствата за издршка и работа на основното 

училиште се осигуруваат во буџетот на општината. 
Покрај буџетските средства утврдени со прет-

сметката на училиштето, основното училиште може 
да има и дополнителни средства. Дополнителни 
средства за работа на основното училиште можат да 
се обезбедуваат и од дотации на установи, од сто-
пански и општествени организации, од посебни фон-
дови, од приходи од општонародниот имот со кој 
управува училиштето, од прилози на граѓани, од 
приходи од училишните приредби, како и од други 
посебни приходи на училиштето. 

Дополнителните средства на училиштето служат 
за унапредување на настаната и работата на учи-
лиштето и не можат да се употребуваат за подми-
рување на лични издатоци на персоналот на учи-
лиштето. 

Член 105 
Предлогот на претсметка на основното учили-

ште го утврдува училишниот одбор и го доставува 
со образложение, преку општинскиот совет за про-
света, до општинскиот народен одбор. 

Член 106-
Во буџетот на надлежната општина се предви-

дува вкупно износот на средствата за работа и из-
дршка на секое училиште посебно. Во буџетот по-
себно се искажува вкупниот износ на средствата 
за лични издатоци, а посебно вкупниот износ на 
средствата за другите издатоци на училиштето. 

Член 107 
Претсметката на училиштето ја утврдува учи-

лишниот одбор во рамките на вкупниот износ на 
средствата предвидени во буџетот на општината за 
издршка и работа на училиштето и другите прихо-
ди на училиштето. 

Утврдената претсметка училишниот одбор ја до-
ставува до надлежниот совет за просвета на народ-
ниот одбор на општината. 

Член 108 
Завршната сметка за (извршување на претсмет-

ката на училиштето ја составува управителот на 
училиштето, а ја утврдува училишниот одбор. 

Завршната сметка за извршување на претсмет-
ката на учи,лиштето ја потврдуваат обата собора на 
општинскиот народен одбор рамноправно'. 

VIII. УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

Член 109 
Со училиштето непосредно управуваат: учи-

лишниот одбор, Наставничкиот совет и управителот 
на училиштето. 

Покрај органите од претходниот став, за рако-
водење со паралелките во основното училиште по-
стојат: одделенски совет и одделенски раководител. 
Во раководењето со паралелките одделенскиот со-
вет и одделенскиот раководител вршат работи одре-
дени со овој закон, други прописи и правилата на 
училиштето. 

Член НО 
Органите што управуваат со училиштето, секој 

во својот делокруг и во заедничка соработка, се 
грижат наставно-воспитната работа во училиштето, 
како и целокупната работа и животот на учили-
штето, да ја остваруваат целта на воспитувањето и 
образованието и посебните воспитно-образовни за-
дачи на основното училиште. 

Член 111 
Органите на училиштето' ги вршат своите права 

и должности врз основа и во рамките на законот 
и другите прописи, како и прав,илата на учили-
штето. 

Член 112 
За соработка и меѓусебно помагање, како и за 

претресување стручни, педагошки и други праша-
ња од заеднички интерес, органите на основните 
училишта од подрачјето на општината одно-сно око-
лијата можат да одржуваат заеднички состаноци, 
договорувања и слично. 

1. Училишен одбор 

Член 113 
Училишниот од,бор ги врши, особено овие ра-

боти: 
1. се грижи за целокупниот живот и работа на 

училиштето!, ги претресува резултатите на работата 
и положбата во училиштето и во заедница со На-
ставничкиот совет презема мерки за унапредување 
работата на воспитувањето и образованието на 
учениците; 

2. се грижи за унапредување на материјалните 
и другите услови за работа и живот на училиштето, 
го помага организирањето и унапредувањето на 
културниот и општествено-забавниот живот, фи-
зичката култура и техничкото образование на уче-
ниците во училиштето и надвор од нето; 

3. го потврдува годишниот план за работа на 
^шлиштето; 

4. донесува правила на училиштето и му ги 
доставува на потврда на Советот за просвета на 
општинскиот народен одбор; 

5. составува предлог на претсметка, ја утвр-
дува претсметката и завршната сметка на учили-
штето; 

6. донесува куќен ред на училиштето; 
7. соработува со родителите за создавањето 

што подобри услови за остварување на воспитно-
образовните задачи на училиштето; организира на ј -
малку двапати годишно состаноци со родителите 
на кои ги информира за положбата на училиштето 
и проблемите на унапредувањето на неговата вос-
питно-образовна деј ност; 

8. се грижи за унапредување на соработката и 
за поврзување на училиштето со стопанските и 
културно-уметничките организации и организациите 
за физичка култура, техничко воспитување и други 
општествени организации чија дејност е во врска 
со работата на училиштето и со воспитувањето на 
младината; 

9. го помага организирањето и развивањето на 
слободните активности на учени,ците и го од,обрува 
основањето' на ученичките организации и друштва; 
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10. се грижи за здравствената и социјалната 
заштита на учениците, како и за смештајот, пре-
храната, животните услови и воспитувањето на 
учениците во домовите и слични' установи; 

11. на општинскиот народен одбор му го пред-
лага името на училиштето; 

12. му предлага на советот за просвета на оп-
штинскиот народен одбор распишување конкурс за 
избор на наставници; предлага пополнување на 
у,празнетите места и разрешување на одделни на-
ставници, како и доделување на работа наставници 
во подрачните паралелки; 

13. му предлага на советот за просвета на оп-
штинскиот народен: од,бор дополнување на настав-
ниот план и програма според потребите и условите; 

14. ги разгледува предлозите и претставките на 
граѓаните по прашањата од општ интерес за ра-
ботата на училиштето; 

15. врши оопгг надѕор над користењето на оп-
штонародниот имот што му е даден на училиштето 
на управување; 

16. ги разгледува жалбите на наставниците, ро-
дителите и учениците — кога тоа му е ставено во 
делокруг; 

17. расправа за примената на дисциплинските 
мерки опрема учениците, кога е тоа со посебни про-
писи ставено во негов делокруг; 

18. управува со дополнителните средства на 
училиштето; 

19. врши и други работи што со посебни пропи-
си му се ставени во негов делокруг. 

Член 114 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

училишниот одбор соработува со другите органи на 
училиштето, како и со органите на стопански и оп-
штествени организации кои можат да придонесат 
за'решавањето на воспитмообразовките проблеми на " 
училиштето. 

За таа цел училишниот одбор може да одржува 
заеднички седници со Наставничкиот совет, на кои 
ќе се изврши анализа на целокупната организација 
и работата на училиштето, а членовите на училиш-
ниот одбор, можат, за што подобро познавање на 
проблемите на одделни одделенија и целото учи-
лиште, да присуствуваат на состаноците на Настав-
ничкиот совет и одделенските совети. 

Член 115 
Училишниот одбор ги разгледува, на крајот на 

првото и второто полугодие, врз основа на изве-
штајот на управителот на училиштето, работата и 
резултатите од работата на одделенските совети, 
Наставничкиот совет и управителот на училиштето. 

Член 116 
Училишниот одбор на основното училиште го 

' сочинуваат: 
определен број членови, што' ги избираат соби-

рите на избирачите од подрачјето на училиштето 
од редот на граѓаните; 

определен број членови, што ги избира Настав-
ничкиот совет на училиштето од редот на настав-
ниците на училиштето; 

определен број членови, што од редот на своите 
членови ги избираат заинтересираните стопански и 

општествени организации, стручни здруженија и 
установи; 

определен број членови што ги именува оп-
штинскиот народен одбор на заед,ничка седница на 
обата собира по предлог на советот1 за просвета од 
редот на своите членови или други граѓани, кои 
можат да придонесат за извршувањето на задачите 
на училиштето. 

Управителот на училиштето по својот положај 
е член на училишниот одбор. 

Училишниот одбор има најмалку 7 члена. 
Бројот на членовите што ги избираат собирите 

на избирачите не може да биде помал од една тре-
тина од вкупниот број членови на училишниот 
одбор. 

Со правилата на секое основно училиште, а во 
склад со одредбите на овој закон, се одредува вкуп-
ниот број на членовите на училишниот одбор, бро-
јот на членовите што ги именуваат односно изби-
раат одделни органи, собирите на избирачите, уста-
нови, односно организации, како' и кои организации 
и установи избираат членови на училишниот одбор. 

Член 117 
Училишниот одбор на основното училиште се 

избира на две години. 
Изборот ,на членовите на училишниот одбор се 

врши во почетокот на учебната година во месец 
Септември. 

Органот или организацијата што избира чле-
нови на училишниот одбор може одделен член што 
го избрала да го разреши односно^ да го ослободи 
од должноста и пред истекот на тој рок, ако тој ,не 
може да ја врши својата должност или ја запоста-
вува. 

Член 118 
Општинскиот собор на надлежниот народен од-

бор може да го распушти училишниот одбор и да 
одреди избор на нов, ако неговата работа е спро-
тивна на прописите. 

Против актот за распуштање на училишниот 
одбор може да се поднесе жалба до околискиот со-
бор на народниот одбор на околијата. 

Член 119 
Училишниот одбор од својата средина избира 

'претседател. 
Управителот и наставник на училиштето не мо-

же да бидат избрани за претседател на училишниот 
одбор. 

Член 120 
Училишниот одбор одлучува за работите од 

својот делокруг на седница. 
Училишниот одбор може полноважно да ре-

шава ако на седницата се при,сутни повеќе од по-
ловината од вкупниот број на членовите, а одлуките 
се донесуваат со мнозинство гласови на присутните 
членови. 

Член 121 
Училишниот одбор се состанува по потреба, а 

задолжително во почетокот на учебната година, на 
крајот на првото полугодие и по свршетокот на на-
ставата во секоја учебна година. 

Член 122 
Седниците на училишниот одбор ги свикува 

претседателот на одборот, кој е должен да свика 
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седница и по барање на една третина од членовите 
на одборот, управителот на училиштето, Наставнич-
киот совет или по предлог од заедницата на уче-
ниците. 

За претресување на прашања од општ интерес 
на училиштето и стопанска или општествена орга-
низација или установа, седница на училишниот од-
бор може да се свика и по барање на соодветната 
организација или установа. 

Управителот на училиштето' му помага на прет-
седателот на училишниот одбор во подготвувањето 
на седниците на одборот. 

За работата на училишниот одбор на седницата 
се води записник. 

Член 123 
Училишниот одбор може да донесува препораки 

за работата на Наставничкиот совет, одделенскиот 
совет и управителот. 

Заклучоците на училишниот одбор донесени во 
работите од неговиот делокруг се задолжителни за 
Наставничкиот совет, одделенскиот совет и упра-
вителот на училиштето. 

Член 124 
Членовите на училишниот одбор се должни по-

времено да ги информираат телата што ги избрале 
за работата на училишниот одбор и за работата на 
училиштето и да им полагаат сметка за својата 
работа. 

Училишниот одбор поднесува на к,рајот на учеб-
ната година на општинскиот народен одбор изве-
штај за работата на училиштето. Тој е должен да 
поднесе и посебен извештај по барање од општин-
скиот собор на општинскиот народен одбор. 

Член 125 
За подготвување и проучување на одредени пра-

шања од свој отиде локруг училишниот одбор може 
да образува комисии. 

Со работата на комисијата раководи претседа-
телот на комисијата што го именува училишниот 
одбор од редот на своите членови. 

4 I 
2. Наставнички совет 

Член 126 
Наставничкиот совет го сочинуваат управителот 

и сите постојани и хонорарен наставници на учи-
лиштето. 

Член 127 
Наставничкиот совет раководи со целокупната 

воопитно-наставна и образовна работа, на учили-
штето, а ги врши особено овие работи: 

1. се грижи успешно остварување на целите на 
воспитувањето и образованието на училиштето, а 
особено за изведувањето на наставата, унапредува-
њето и ускладувањето на работата на воспитување-
то и образованието и донесува соодветни заклучоци 
Л поднесува предлози; 

2. расправа за работата и резултатите на оддел-
ните паралелки, одделенски совети и наставници, 
како и поднесува предлози на подобрување на нив-
ната работа и работата на училиштето' во целина; 

3. ги разработува наставните програми, го утвр-
дува начинот на нивната реализација и поднесува 
предлози за нивното подобрување; 

4. донесува годишен план на училиштето и му 
го доставува на потврда на училишниот одбор; 

5. врши распределба на работите и задолжени-
јата на одделенските совети на одделните настав-
ници; 

6. го утврдува планот на слободните активно-
сти. по предлог од училишните заедници, опште-
ствените организации и уста,нови, просветно-педа-
гошката служба и училишниот одбор; 

7. го утврдува планот на физичкото и здрав-
ственото воспитување и општата и културната деј-
ност на училиштето, во рамките на годишниот план 
на училиштето; 

8. му дава мислења ,на училишниот одбор за 
основање на ученички организации и друштва; 

9. ја следи и ја оценува педагошк,ата оправда-
ност на изборот на наставните форми и методи на 
работа ка ј одделните настав,ници; 

10. во согласност со училишниот одбор и сове-
тот за просвета на општинскиот народен одбор од-
лучува за поделбата на одделенијата во паралелки, 
одредува одделенски раководители и го утврдува 
распоредот на учениците по паралелките; 

11. ги распред,елува наставниците по предмети 
и одделенија во склад со постојните прописи; 

12. го утврдува рокот за полагање на одделен-
ските и другите испити; 

13. ја утврдува програмата за стручното усовр-
шување на наставниците за која цел презема мер-
ки, како и соработува со просветно-педагошката 
служба; 

14. организира меѓусебна измена -на искуствата 
со соседните училишта; 

15. дава мислења и предлози по предлогот на 
претсметката на приходите и расходите; 

16. се грижи за уч,илишниот1 имот; 
17. го утврдува извештајот што управителот на 

учи,лиштето му го поднесува на училишниот одбор 
за работата на одделенските совети, Наставничкиот 
совет и управителот на училиштето и дава предлози 
за измена и дополнување на извештајот; 

18. претресува одделни прашања од делокругот 
на училишниот одбор, предлага донесување на 
соодветни заклучоци, и мерки; 

19. му го предлага на училишн,иот одбор куќ-
ниот ред и правилата на училиштето; 

20. доделува наград,а, изречува пофалби,, како 
и дисциплински мерки ,на учениците според постој-
ните прописи и правилата на училиштето; 

2,1. ги одобрува екскурзиите во траење повеќе 
од два дена; 

22. решава по жалбите на учениците односно 
нивните родители кога тоа му е ставено во дело-
круг; 

23. организира состаноци со учениците и роди-
телите за расправање работата и успехот во учи-
лиштата; 

24. врши и други работи пропишани со посебни 
прописи. 

Член 128 
Кога бројот на наставниците во основното учи-

лиште, заедно со упра,вителот, е помал од три, пра-
вата и должностите на Наставничкиот совет ги врши 
управителот на училиштето. 

Член 129 
Наставничкиот совет во почетокот на секоја 

учебна година утврдува своја програма за работа во 
која предвидува решавање на актуелни' проблеми 
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на учениците и училиштето врз основа на изврше-
ната анализа на крајот на минатата година и пред-
видува конкретни мерки за нивното решавање во 
рамките на годишниот план на училиштето. 

Член 130 
Наставничкиот совет работи на седници. 
Наставничкиот совет одржува седници по по-

треба, а најмалку еднаш во два месеца. 
Седниците на Наставничкиот совет ги свикува 

управителот на училиштето по своја иницијатива, 
а кој е должен да свика седница кога тоа ќе го по-
бара училишниот одбор, една петина од членовите 
на Наставничкиот совет или одделенскиот совет. 

' На седниците на ,Наставничкиот совет претседа-
ва управителот на училиштето. 

Наставничкиот совет може да одлучува ако се 
присутни повеќе од половината членови, а одлуката 
е полноважна ако за неа гласаат мнозинството од 
сите членови на советот. 

За работата на Наставничкиот совет на седници 
се води записник. 

Член 131 
Кога на седниците на Наставничкиот совет се 

претресува прашање за чие решавање се значајни 
мислењата и предлогот на учениците, Наставничкиот 
совет може да заклучи прашањето претходно' да 
го разгледа ученичката заедница и да го повика на 
седн,ица на Наставничкиот совет претставникот што 
ќе го одреди ученичката заедница. 

3. Одделенски совет 

Член 132 
Одделенски совет се формира во паралелките 

со предметна настава и го сочинуваат одделенскиот 
раководител и сите наставници во паралелката. 

Седниците на одделенскиот совет ги свикува 
одделенскиот раководител по своја и,ницијатива, по 
барање на членовите на одделенскиот совет или по 
барање на управителот на училиштето односно на 
Наставничкиот совет. 

Одделенскиот совет донесува свои заклучоци 
со мнозинство гласови од вкупниот број на своите 
членови. 

Член 133 
Одделенскиот совет се занимава со сите обра-

зовни, воспитни и организациони прашања на пара-
лелката, а особено: 

1. ја ускладува работата на сите нас,тавници на 
паралелката; 

2. ја разгледува наставата со дополнител,ната 
наставна активност, слободните активности и дру-
гите форми на Воспитно-образовната работа на учи-
лиштето, учењето и работата на учениците и пре-
зема мерки за поуспешна настава, за подобар ус-
пех на учениците во учењето и поведението; 

3. го утврдува распоредот на училишните пиеме 
ни задачи; 

4. ја утврдува програмата за физичкото и здрав-
ственото воспитување во паралелката; 

5. дава (Пофалби и награди, како и наречува 
дисциплински мерки во рамките на овластувањата 
утврдени со прописите и правилата на училиштето; 

6. соработува 'со родителите во решавањето на 
воспитно-образовните проблеми; 

7. на управителот и на Наставничкиот совет им 
ги предлага за одобрување плановите за излети и 
екскурзии на паралелката; 

8. ги разгледува прашањата поставени на ро-
дителските состаноци на паралелката; 

9. врши и други работи што со посебни прописи 
му се ста,вени во делокруг. 

Член 134 
Во паралелките со одделенска настава настав-

ниците на сите' паралелки од едно одделение, како 
и сите наставници на паралелките од I—IV односно 
V одделение се состануваат повремено за разгле-
дува,ње на прашањата од заеднички интерес, за из-
мена на искуствата и ускладување на работата. 

Состаноците од претходниот став ги свикува и 
ги раководи управителот на училиштето. 

^ 

4. Управител 

Член 135 
Управителот на училиштето го' претставува 

училиштето и е негов законски застапник и непо-
средно управува со училиштето во склад со пропи-
сите, како и со заклучоците на училишниот одбор 
и Наставничкиот совет. 

Управителот непосредно ја организира работата 
на училиштето во склад со1 одредбите на овој закон 
и годишниот ,план на училиштето, а во рамките на 
заклучоците на училишниот одбор и Наставничкиот 
совет. 

Во училиште со над 18 паралелки, ако учи-
лиштето' работи во две смени, управителот може да 
има помошник. 

Член 136 
Управителот е педагошки раководител на учи-

лиштето. Тој врши лис тр у к нив н о — педагошки над-
зор со цел Воспитно-образовната работа да се из-
ведува плански за да се остварат што поуспешно 
воспитно-образовните задачи на училиштето. 

Во врска со својата инструктивно-педагошка 
задача управителот на училиштето особено' е 
должен: 

1. да ги запознава и развива стручните, педа-
гошките, моралните, општествените и работните 
способности! на н,аставниците во училиштето и да 
ги поттикнува на иницијатива и самостојност во 
наставно-воспитна работа, нарочно во применува-
њето на нови подобри форми и методи на работа; 

2. да ги посетува часовите на наставниците, да 
врши анализа на нивната работа, да им помага со 
совети и да ги упатува на стручна и педагошка 
литература; 

3. да ја проучува односно во соработка со про-
светно-педагошката служба да организира проучу-
вање и да ја (проверува организацијата и начинот 
на изведувањето на наставата со цел да ја утврди 
вредноста на методите, формите и видовите на сигѓв 
воспитно-образовни дејности на училиштето, како 
и да ја води книгата на, лични забелешки за на-
ставниците врз основа на кои дава оцена за рабо-
тата на наставниците во склад СО' постојните (про-
писи; 

4. да соработува со околиската пр освет но -педа -
гошка служба, ,а посебно' со просветниот советник 
задолжен за тоа училиште. л 
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Управителот на училиштето, во соработка со 
училишниот одбор и Наставничкиот совет, е должен 
со својата примерна работа, залагање и грижа за 
напредувањето на училиштето да работи за раз-
витокот на Наставничкиот колектив, угледот на 
училиштето1 и неговите позитивни традиции и во 
развивањето на неговата културна и просветна деј-
ност во својата средина. 

Член 137 
Управителот на училиштето го составува пред-

логот на претсметката на приходите и расходите на 
училиштето и предлогот на завршната сметка и му 
ги поднесува на училишниот одбор. 

Управителот на училиштето е наредбодател за 
извршувањето на претсметката на училиштето. 

Член 138 
Управителот составува годишен план на учи-

лиштето и му го поднесува на Наставничкиот совет. 
Управителот ги подготвува и претседава па 

седниците на Наставничкиот севет, се грижи за 
извршувањето на законите и другите прописи, ка-
ко и за извршувањето на заклучоците и препора-
ките на училишниот одбор и Наставничкиот совет и 
раководи со администрацијата на училиштето. 

Управителот спрема наставниците ги врши пра-
вата на непосреден дисциплински старешина. 

Член 139 
Бројот на наставните часови што управителот 

на основното училиште е должен да ги одржува се 
одредува со посебни прописи. 

Член 140 
Во случај на спреченост на управителот на учи-

лиштето, советот за просвета на општинскиот на-
роден одбор ќе одреди наставник што ќе го заме-
нува управителот додека трае неговата спреченост. 

Член 141 
Управителот на училиштето ќе го запре извр-

шувањето на заклучок на училишниот одбор, На-
ставничкиот совет или одделенскиот совет, што е 
донесен вон управната постапка, ако смета дека за-
клучокот не е во склад со прописите. 

Управителот е должен запрениот заклучок на 
училишниот одбор или Наставничкиот совет веднаш 
да го достави преку надлежниот орган на управата 
до советот за просвета на општинскиот народен од-
бор. Советот е должен да донесе решение за запре-
ниот заклучок во рок од еден месец. 

Управителот е должен запрениот заклучок на 
одделенскиот '(јрвет веднаш да му го достави на На-
ставничкиот совет, кој за запрениот заклучок без 
одлагање ќе донесе решение. 

Член 142 
Управител на основно' училиште се назначува 

и разрешува во склад со одредбите од Законот за 
јавните службеници. 

За управител може да биде назначено лице кое 
ги исполнува условите за наставник на основно 
училиште. 

5. Одделенски раководител 

Член 143 
Секоја паралелка има свој одделенски раково-

дител што го одредува Наставничкиот совет по пред-

лог на управителот на училиштето од редот на по-
искусните наставници во училиштето. 

Одделенскиот раководител е педагошки, орга-
низационен и административен раководител на па-
ралелката, а ги врши особено свие работи: 

1. ги свикува седниците на одделенскиот совет 
и раководи со нив; 

2. се грижи за правилното испитување на уче-
ниците во својата паралелка и настојува учениците 
складно да се развиваат во' интелектуален, работен, 
морален и физички поглед; 

3. бара најпогодни форми за развивање на 
здрав одделенски колектив; 

4. се грижи за совладување на наставната про-
грама во паралелката, за организирање на допол-
нителна наставна активност и за вклучување на 
својата паралелка во слободните активности на 
училиштето; 

5. дава пофалби, како и израчува дисциплин-
ски мерки на учениците и му предлага на одделен-
скиот совет, односно на Наставничкиот совет награ-
дување, пофалување и изречување на дисциплин-
ски мерки на учениците кога тоа му е ставено во 
делокруг1; 

6. ги посетува наставниците на паралелката на 
часовите и се советува со нив ,по одржаната на-
става; 

7. се грижи за здобивање на културни и хи-
гиенски навики на учениците и ја следи нивната 
здравствена состој ба; 

8. ги прима родителите, старателите и воспи-
тувачите на учениците за 'советува,ње по нивното 
поведение и учење, а по потреба ги посетува роди-
телите или старателите во домот на ученикот или 
пак повикува во училиштето; 

9. води евиденција за изостанците на учени-
ците; 

10. по потреба, а најмалку еднаш во два месеца, 
му поднесува усмен извештај на управителот на 
училиштето за положбата на паралелката; 

11. се грижи за остварување планот на рабо-
тата на предметните наставници и ја оси,гурува 
координацијата меѓу нив; 

12. составува план за работа на одделенскиот 
совет; 

13. одржува, по потреба, а најмалку еднаш во 
две недели, одделенски час на кој ги решава обра-
зовните, воспитните и другите проблеми на пара-
лелката; 

14. ги води сите одделенски книги и ги попол-
нува годишните свидетелства според гла,вната книга; 

15. во ученичките досиеја и книшки внесува 
забелешки за работата и залагањето на учениците. 

6. Собрание 

Член 144 
Секоја учебна година по завршувањето на на-

ставата се свикува годишно собрание на кое уче-
ствуваат членовите на училишниот одбор, настав-
ниците, учениците, родителите и други граѓани, 
претставителите на органите, стопанските органи-
зации, стручните здруженија и установите чија деј-
ност е поврзана со работата на основното училиште 
или со воспитанието на младината. 
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На собранието управителот поднесува извештај 
за работата на училиштето. На собранието може да 
се утврдуваат натамошните смерници за работата 
во идната учебна година. 

Поблиски прописи за работата на собранието се 
доне-суваат со правилата на училиштето. 

IX. ЕВИДЕНЦИЈА И УЧИЛИШНИ 
СВИДЕТЕЛСТВА 

Член 145 
Евиденцијата во основното училиште се врши 

во склад со прописите што ги донесува Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура во согласност со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за општа управа, како и про-
писите донесени врз основа на тие прописи. 

Член 146-
На учениците од VIII одделение ќа. крајот на 

учебната година им се издава свидетелство за успе-
хот во одделението, кое има карактер на јавна ис-
права. 

Свидетелството содржи: 
а) оценки по одделните наставни предмети; 
б) оценка по поведението; и 
в) оценка за општиот успех на ученикот во од-

делението 
На учениците од 1—VII одделение успехот на 

крајот на учебната година им се соопштува преку 
ученичката книшка. 

Член 147 
На учениците што свршиле VIII одделение, по-

кра ј свидетелството од претходниот член, учили-
штето им издава и мислење за нивните знаења и 
склоности во склад со посебните прописи што1 ги 
донесува Советот за просвета на НР Македонија. 

X. АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 148 
. Во основните училишта со 12 или повеќе па-

ралелки се назначува секретар. 
По исклучок од претходниот став, секретар мо-

же да се назначи и во училиште со помал број па-
ралелки. 

Секретарот на училиштето ги врши сите работи 
од административното и материјално-финансиското 
работење на училиштето под надзор на управите-
лот. 

Член 149 
Во основните училишта во кои со систематиза-

цијата на работните места не е утврдено работно 
место за секретар, работите на секретарот ги врши 
управителот на училиштето со помош на еден од 
наставниците што ќе го одреди Наставничкиот 
Јсовет. 

Член 150 
Помошните работи во уредувањето на учили-

штето, училишниот двор, чистењето на училиш-
ните простории и друго, што се во врска со зада-
чите на училиштето, ги вршат помошните службе-
ници и друг технички персонал. 

Помошните службеници можат да се назначат 
како редовни или хонорарен, а ги назначува упра-
вителот на училиштето во согласност со училиш-
ниот одбор. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 151 
Со парична казна до 10.ДО О динари или со казна 

затвор до десет дена ќе се казни за прекршок ро-
дител или старател ако и по повикувањето во одре-
дено време не го запише детето во основното учи-
лиште. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казнат 
лицата од претходниот став и во случај кога де-
тето, без оправдани причини не го посетува или 
нередовно го посетува училиштето. 

Ако и после казната родителот односно стара-
телот не го запише ученикот во училиште односно 
ако ученикот и потоа не го посетува или нередовно 
го посетува училиштето казната се повторува, 

Член 152 
Пријава за прекршок од претходниот член до 

судијата за прекршоци поднесува органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на просветата врз основа на извештајот 
од управителот на основното училиште. 

XII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ СПРЕМА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 153 
Општинскиот народен одбор во поглед на упра-

вувањето со основните училишта ги врши овие пра-
ва и должности: 

1. ја претресува општата состојба и прашања-
та од заеднички интерес за развитокот и унапреду-
вањето на основните училишта во подрачјето на 
општината и донесува прописи и презема мерки за 
кои е овластен; 

2. основа основни училишта; 
3. обезбедува материјални средства за основните 

училишта; 
4. назначува управител на основно училиште; 
5. се грижи За спроведувањето на прописите 

за задолжително посетување на основното учили-
ште. 

Основањето на основните училишта и обезбе-
дувањето на материјални средства за работа и из-
дршка на основните училишта го вршат обата од-
бора рамноправно; управителот го назначуваат оба-
та собора на заедничка седница, а другите работи 
од претходниот став ги врши општинскиот собор, 

Член 154 
Советот за просвета на општинскиот народен! 

одбор во поглед управување со основните училишта 
ги врши овие права и должности: 

1. ја проучува и ја претресува состојбата и 
прашањата од заеднички интерес на основ,ните учи-
лишта во подрачјето на општината и му дава пред-
лози на општинскиот народен одбор за донесување 
прописи и преземање мерки од неговиот делокруг; 

2. донесува прописи и презема мерки за орга-
низацијата и работата на основните училишта од 
подрачјето на општината за кои е овластен; 

3. им дава препораки на училишните органи 
по прашањата од заеднички интерес на основните 
училишта; 

4. ги потврдува правилата на основните учи-
лишта; 
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5. ги претресува годишните извештаи за ра-
ботата на основните училишта, како и извештаите 
на просветно-педагошката служба по прашањата на 
наставната работа и остварувањето на наставните 
програми; 

6. му предлага на народниот одбор основање на 
основни училишта; 

7. распишува конкурс за избор на наставници 
во основните училишта и назначува и разрешува 
одделни наставници во согласност со посебните про-
писи; 

8. го претресува предлогот на претсметките на 
основните училишта и со свое мислење ги доста-
вува до народниот одбор; 

9. врши надзор над управувањето со општо-
народниот имот што им е даден на користење на 
основните училишта; 

10. врши и други работи што 'со посебни про-
писи: му се ставени во негова надлежност. 

Член 155 
Советот за просвета на општинскиот народен 

одбор е должен најмалку еднаш годишно да одржи 
состанок со претставниците на сите училишни од-
бори на основните училишта од подрачјето на оп-
штината за расправање на начелните и други пра-
шања од интерес за работата на основните учи-
лишта. 

Член 156 
Кога на седница на општинскиот совет за 'Про-

света се претресуваат прашања што се однесуваат 
на работата на одделно основно училиште, на сед-
ницата на советот ќе се повика и претстав,ник на 
училишниот одбор и управителот на училиштето. 
Овие претставници можат да учествуваат во рабо-
тата на седницата на советот без право на одлу-
чување. 

Член 157 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на просветата врши надзор над законито-
ста на работата на основните училишта. 

Член 158 
Во вршењето правата на надзор над законито-

ста на работата на основните училишта, општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
просветата има право да бара од управителот на 
основното училиште податоци за работата на учи-
лиштето и други податоци потребни за вршењето 
на работите од делокругот на органот на управата. 

Ако органот на управата утврди дека органите 
на управувањето со основните училишта не се при-
држуваат кон прописите, е должен да им обрне 
внимание на несогласноста на нивната работа со 
прописите и на нивните обврски што произлегуваат 
од прописите. 

Ако органот на управата утврди дека училиш-
ниот одбор или Наставничкиот совет на основно 
училиште донесол заклучок вон управната постап-
ка што е во спротивност со прописите, ќе го запре 
заклучокот и без одлагање ќе го достави до оп-
штинскиот совет за просвета, кој ќе донесе реше-
ние по запрениот заклучок во рок од еден месец. 

Член 159 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на просветата води еви-

денција за сите наставници во основните училишта 
од подрачјето на општината. 

Член 160 
Околискиот народен одбор во поглед на упра-

вувањето со основните училишта има право и дол-
жен е да ,ја претресува општата состојба, праша-
њата од заеднички интерес за развитокот и уна-
предувањето на основните училишта во подрач-
јето на околијата и да донесува прописи и да пре-
зема мерки за кои е овластен, како и да ја утвр-
дува програмата за развитокот на основните учи-
лишта. 

Утврдувањето на програмата за развитокот на 
основните училишта го вршат обата собора рамно-
правно, а другите работи — околискиот собор. 

Член 161 
Советот за просвета на околискиот народен од-

бор во поглед на управувањето на основните учи-
лишта ги врши овие ,права и должности: 

1. ја проучува и претресува состојбата и пра-
шањата од заеднички интерес на основните учи-
лишта во подрачјето на околијата и му дава пред-
лози на околискиот народен одбор за донесување 
прописи и преземање мерки од неговиот делокруг; 

2. донесува прописи и презема мерки за кои е 
овластен; 

3. ги претресува извештаите на Просветно-пе-
дагошката служба за работата на основните учи-
лишта во подрачјето на околијата, како и праша-
њата на наставно"воспитната работа и остварува-
њето на наставните програми; 

4. врши и други работи што со посебни про-
писи му се ставени во ветова надлежност. 

Член 162 
За расправање на начелните и другите прашања 

од интерес за работата на основните училишта, Со-
ветот за просвега на околискиот народе,н одбор е 
должен, најмалку еднаш годишно, да одржи со-
станок со 'Претставниците на сите општински совети 
за просвета од подрачјето на околијата. 

Член 163 
Органот на управата на околискиот народен од-

бор надлежен за работите од просветата води еви-
денција за сите наставници на основните училишта 
од подрачјето на околијата. 

Член 164 
Советот за просвета на НР Македонија, покрај 

правата и должностите што му се одредени со по-
себни прописи, во поглед на основните училишта ги 
врши, особено, ов,ие права и должности: 

1. ја претресува општата положба и праша-
њата од заеднички интерес за развитокот и унапре-
дувањето на основните училишта на територијата 
на Републиката; 

2. ги претресува извештаите н,а просветно-пе-
дагошката служба за работата на основните учи-
лишта на територијата на Републиката и дава смер-
ници за работа; 

3. се грижи за подготвувањето и стручното 
усовршување на Наставничкиот кадар во основ-
ните училишта; 

4. им дава на околиските народни одбори смер-
ници за утврдување на програмата за развитокот 
на основните училишта; 
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5. донесува настав,ни планови и програми за 
основните училишта; 

6. се грижи за издавањето на учебници, при-
рачници и за изработката на наставни средства и 
го одобрува нивното издавање односно изработ,ка; 

7. се грижи за извршувањето на прописите за 
основното училиште; 

8. дава предлози и мислења за средствата што 
треба да се обезбедат во буџетот на Републиката 
со цел за проширување на училишната мрежа, одр-
жување на училишните згради и унапредување на 
работата на основните училишта; 

9. одредува смерници и пропишува нормативи 
за изградба на училишни згради, опрема и наставни 
средства за основното училиште; 

10. води општа евиденција за наставниците во 
основните училишта на територијата на Републи-
ката. 

Член 165 
Проев етно-п ед а г ошк а та служба на околискиот 

народен одбор и Заводот за унапредување на школ-
ството преку просветните советници во поглед на 
основните училишта ги в,ршат, особено, овие права 
и должности: 

1. ја (следат и ја проучуваат работата, поја-
вите и проблемите во областа на воспитувањето и 
образованието и вршат систематски педагошки над-
зор во основните училишта на подрачјето' на око-
лијата односно Републиката: 

2. вршат надзор над извршувањето на пропи-
сите за организацијата и работата на основните 
училишта, како и над изведувањето на наставата 
и другите форми на работа во основните училишта; 

3. им помагаат на наставниците во нивната ра-
бота и стручното усовршување, ја поттикнуваат 
'иницијативата и творечкото пристапување ,кон ра-
ботата и им даваат препораки за работата и струч-
на помош и подршка во решавањето на проблемите 
на кои тие наидуваат; 

4. систематски ги следат и ги проучуваат ре-
зултатите и постигањата во областа на педагошката 
теорија и пракса, им даваат помош на наставни-
ците во запознавањето и применувањето' на тие до-
стигања и учествуваат во организирањето на мере-
ните за применуваше на современите начела и ме-
тоди на воспитувањето и образованието; 

5. организираат семинари, курсеви и други 
форми за стручно усовршување на наставниците во 
основните училишта; 

6. му поднесуваат на надлежниот совет за 
просвета извештаи, предлози и мислења по пра,ша-
њата за основните училишта. 

Член 166 
Поблиски одредби за правата и должностите на 

проев етно-педагошката служба ќе се донесат со 
посебен закон. 

XIII. ПРЕОДНИ ФОРМИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 167 
За учениците што свршиле V одделение на не-

полно основно училиште односно' подрачна пара-
лелка, а поради оддалеченост, тешки теренски ус-
лови и други објектив.ни причини не можат да ги 

посетуваат погорните одделенија на полно основно 
училиште, општинските народни одбори можат да 
воведат преодни форми за остварување на задол-
жителното основно образование. 

Образованието преку преодните форми на на-
става се разликува од образованието во редовно 
основно училиште по траењето на школувањето и 
по настав,ниот план и програма. 

При кои неполни основни училишта односно 
подрачни паралелки ќе се организираат преодни 
фарми на задолжителното основно образование од-
лучува општинскиот собор на народниот одбор на 
општината во склад со планот за остварувањето на 
задолжителното основно образование што го утвр-
дува Извршниот совет. 

Член 168 
Учениците за кои е организирана настава во 

смисла на претходниот член се должни да ја посе-
туваат таа настава додека им трае обврската за за-
должително основно школување. 

Член 169 
На учениците што свршиле основно училиште 

преку преодните форми на задолжителното основно 
образование им се издава свидетелство кое има 
вредност на свидетелство за завршено редовно 
основно училиште. 

Член 170 
По исклучок од чл. 167 на овој закон, во ме-

стата во кои поради малиот број училишни; обврз-
ници нема услови за основање неполно основно 
училиште односно подрачна паралелка според од-
редбите на овој закон, можат да се основаат амбу-
л а н т и основни училишта. 

Член 171 
Преодните форми ,на задолжителното основно 

образование, наставните планови и програми, како 
и траењето на школувањето преку овие форми ги 
пропишува Советот за просвета на НР Македонија. 

XIV. ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАС-
НИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 172 
Основното училиште, покрај воспитувањето и 

образованието на децата од 7—15 години, работи и 
на основното образование на возрасните. 

Член 173 
Основното образование на возрасните се оства-

рува во посебни паралелки на основното училиште, 
како и во посебни основни училишта за возрасни. 

Член 174 
Школувањето за основно образование на воз-

расните трае четири години и се изведува по по-
себен наставен план и програма што' ги донесува 
Советот за просвета на Н Р Македонија. 

Член 175 
Паралелките односно училиштата за основно 

образование на возрасните ги основа општинскиот 
народен одбор. 

Предлог за основање можат да поднесат сто-
панските и општествените организации и установи, 
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Член 176 
Паралелки односно училишта за основно обра-

зование на возрасните можат да се основаат: 
ако за една учебна година се пријават најмалку 

20 кандидати; 
ако се обезбедени потребните финансиски сред-

ства, училишен простор и наставнички кадар. 

Член 177 
Средствата за издршка на паралелките за ос-

новно образование на возрасните се обезбедуваат 
со претсметката на основното училиште при, кое се 
основаат паралелките. 

Средствата за издршка на посебните училишта 
за основно образование на возрасните се обезбеду-
ваат сходно со одредбите на Глава VII од овој 
закон. 

Член 178 
Поблиски прописи за организацијата и работата 

на паралелките односно училиштата за основно 
збразование на возрасните донесува Советот за 
просвета на НР Македонија. 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 179 
Околиските односно општинските народни од-

бори се должни најдоцна до 31 август 1960 година 
да донесат програма за развитокот на основните 
училишта и во склад со таа програма да извршат 
реорганизација на мрежата на основните училишта. 

Член 180 
Советот за просвета на НР Македонија ќе про-

пише до 30 јуни 1960 година нов наставен план и 
програма за основните училишта и ќе го одреди 
нивното воведување, со тоа што од учебната 1962/63 
година наставата во сите одделенија ќе се одвива 
по новиот наставен план и програма. 

Член 181 
Постојните основни училишта ќе се сообразат 

со одредбите на овој закон во рок од една година 
од неговото влегување во сила. 

По истечување^ на рокот од претходниот став, 
Советот за просвета на НР Македонија може, по 
предлог на општинскиот собор на надлежниот на-
роден одбор на општината, привремено да ја одобри 
натамошната работа на одделни основни училишта 
иако не ги исполнуваат условите од член 87 од овој 
закон. 

Член 182 
До донесувањето на правилата на училиштата, 

составот и бројот на членовите на училишниот од-
бор, како и начинот на нивниот избор ќе го одреди, 
во склад со чл. -116 од овој закон, училишниот од-
бор во согласност со советот за просвета на општин-
скиот народен одбор. 

Член 183 
Советот за просвета на НР Македонија се 1рижи 

за спроведувањето на овој закон. 

Член 184 
До донесувањето поблиски прописи предвидени 

со овој закон остануваат во сила сите досегашни 
прописи за организацијата, животот и работата на 
основните училишта, доколку не се во спротивност 
со одредбите на овој закон, 

Член 185 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

149. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГИМНАЗИЈАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за гимназијата, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 29 септември 1959 година. 

У број 16 
29 септември 1959 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот советЈ 
Лазар Колишевски, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

ЗАКОН ЗА ГИМНАЗИЈАТА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Гимназијата е училиште за општо образование. 

Таа е самостојна општествена установа организи-
рана врз начелата на општественото' самоуправу-
вање. 

Организацијата и работата на гимназијата се 
врши по одредбите на овој закон. 

Член 2 
Гимназијата, како составен дел на единствениот 

училишен систем е должна да ги остварува целите 
на воспитувањето и образованието на младата ге-
нерација и тоа: 

да ја оспособи со својата работа, што е засно-
вана врз современите постигања на науката и тех-
никата, да придонесува за постојаниот развиток на 
општествените производни сили, за јакнењето на 
социјалистичките општествени од,носи и порастот 
на материјалната благосостојба и културниот расцут 
на општествен,ата заедница, како целина, и за на-
предокот на работниот човек; 

да ќ даде основи за научниот поглед на светот, 
ка ј неа да ја развива свеста за творечката сила на 
човечкиот ум и материјалната дејност во сознава-
њето на п,риродата и општеството и создавањето на 
материјалната благосостојба на 'културата и циви-
лизацијата и изградбата на социјалистичките оп-
штествени односи; 

да ја запознае со историјата и достигањата на 
југословенските народи и целото човештво на разни 
подрачја на научното, техничкото, културното' и 
уметничкото творештво' и да ќ овозможи здобивање 
на пошироко општо и стручно образование; 

да придонесува за изградување на сестрана чо-
вечка личност со самостоен и критички дух, со ИЈ^ 
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телектуални, карактерни, морални и работни спо-
собности, граѓанин на социјалистичка заедница; 

да ја во-спитува во духот на братството и един-
ството и рамноправноста на народите на Југосла-
вија, на верност кон својата социј а листичка татко-
вина и одбрана на нејзината независност, во духот 
на сестрана и рамноправна соработка и заемно по-
магање меѓу народите во интерес на мирот и на-
предокот во светот и во духот на меѓународната 
солидарност на работните луѓе; 

да развива 'свест за општествена одговорност и 
потребата за активно учествување во општестве-
ниот живот и во општественото самоуправување; 

да придонесува за физичкото и здравств-ено 
воспитување со- цел за зголемување на работната 
способност и здравиот личен живот. 

Член 3 
Задачите на гимназијата, особено, се: 
да ги проширува и продлабочува знаењата од 

природните и општествените науки и општото тех-
ничко збоазование, здобиени во основното учи-
лиште; 

да ги развива и поттикнува личните способно-
сти и склоности на учениците и да им помага во 
изборот за понатамошното школување и нивниот 
позив; 

да придонесува за понатамошното интелектуал-
но, физичко, општествено, морално и естетско вос-
питување и образование на учениците, за нивните 
оспособување за активна општествена работа, како 
и за здравствениот и културниот живот. 

Член 4 
За остварување на своите задачи, гимназијата 

особено' е должна: 
да им овозможат на учениците да ја овладеат и 

усвојат одредената количина знаења, што се теме-
лат врз современите достигања на науката, тех-
никата и цивилизацијата воопшто' и врз нашата 
национална култура посебно; 

во процесот на здобивањето на знаења да на-
стојува учениците да ги развиваат своите интелек-
туални способности, да ги сфатат објективните за-
конитости што владеат во развојот на природата и 
општеството и на тој начин да изградуваат прави-
лен научен поглед на светот; 

да ги воведува учениците во основите на на-
учните методи, да развива ка ј нив интелектуална 
љубопитност и смисла за примена на здобиените 
знаења; 

,низ изучувањето на природните науки и оп-
штите технички дисциплини да ги запознае уче-
ниците со техничките достигања и нивната примена 
во производството; 

со учество во производната работа да развива 
ка ј учениците способности за ракување со совре-
мени технички средства за производство и да ги 
запознае со основните принципи на организацијата 
на производството, како и да развива ка ј нив лични 
работни навики и чувство за одговорност во рабо-
тата; 

да ги запознае учениците со најважните совре-
мени општествено-политички проблеми во светот, а 
особено со проблемите на движењето на нашата 
општествена заедница во социјализам; ка ј учени-

ците да развива свест за потребата за учество во 
разни форми на општественото управување во учи-
лиштето и да ги упатува во активно учество во жи-
вотот на својата комунална заедница и општестве-
ната заедница во' целина, со стремеж и тие да дадат 
свој удел во' нејзиниот сестран развиток; 

преку наставата, производната работа, слобод-
ните активности, учеството во организациите на 
учениците во училиштето и надвор од него, со по-
врзување на училиштето со општествените соци-
јалистички сили и организациите да влијае врз 
формирањето на општествена и морална социјали-
стичка свест ка ј учениците1; 

да развива кај учениците телесно здравје и 
траен интерес и потреба за активно' учество" во сите 
форми на физичката култура и така да придонесу-
ва за создавањето на општата и работната конди-
ција; 

да го продолжи развивањето на хигиенските 
навики кај учениците; 

врз основа на познавањето на уметничките 
вредности од подрачјето на литературата и други-
те уметности да го збогатува и облагородува емо-
тивниот живот на учениците и со тоа да придоне-
сува за развивањето на сестраната личност. 

Член 5 
Остварувајќи ги општите цели на воспитанието 

и образованието, како' и своите посебни воспитно-
образовни задачи, гимназијата ги подготвува уче-
ниците за продолжување студии на вишите школи, 
факултетите и високите школи и уметничките ака-
демии односно ги ос,пособува за непосредно вклу-
чување во одредени занимања. 

Член 6 
Гимназијата го организира образованието на 

возрасните и работи на тоа. Таа задача ја оствару-
ва по правило преку соработка со други училишта 
и установи што се занимаваат со образованието на 
возрасните. 

Гимназијата може, според посебни про-писи, да 
се организира и како посебно училиште за образо-
вание на возрасните, а освен тоа во секоја гимна-
зија, по потреба, можат да се основаат редовни 
о,дделенија за возрасните Способни паралелки). 

Член 7 
Гимназијата, покрај остварувањето на своите 

задачи од претходните членови, а во интерес на 
напредокот на социјалистичкото општество, придо-
несува во остварувањето на заедничките општестве-
ни задачи за физичкото' и здравственото воспитува-
ње на граѓаните, дејствува како културно-просве-
тен центар и придонесува за подигање на култур-
ното ниво и унапредувањето на општествената заед-
ница како целина. 

Член 8 
Во остварувањето на својата улога и воспитно-

образовните задачи гимназијата соработува со се-
мејството, младинските, културните, стопанските и 
другите општествени организации, со стручни здру-
женија, установи и служби. 

За културниот развиток на средината во која 
делува гимназијата учествува во разновидни Про-
светно^ културни дејности, а и самата ш организира, 
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Член 9 
Работата на гимназијата е јавна. 
Општествениот увид во работата на гимназија-

та се остварува според одредбите на овој закон и 
правилата на гимназијата . 

Член 10 
Воспитувањето и образованието во гимназијата 

е засновано врз поставките на науката, придобив-
ките на историјата и културата на југословенските 
и другите народи и врз идејните основи и во' ху-
манистичкиот дух на социјализмот, а се остваруваат 
во склад со принципите на напредната педагогија. 

Член 11 
Школувањето во гимназијата трае 4 години. 
Гимназијата има четири класа кои се означу-

ваат со римски броеви од I—IV. 
На крајот на школувањето во гимназијата се 

полага завршен испит. . 

Член 12 
Сите граѓани, без оглед на националност, пол, 

социјално потекло и вероисповеда,ние, имаат, под 
исти услови еднакво право на упис во гимназијата 
под условите определени: со овој закон. 

Член 13 
Наставата во гимназијата се изведува н,а ма,ке-

донски јази,к. 
Во одделни гимназии, по ,потреба, наставата мо-

же да се изведува и на јазиците на другите народи 
на Југославија. 

Член 14 
На подрачјата на кои живеат претежно нацио-

нални малцинства, за припадниците на малцинства-
та се основаат гимназии или паралелки на гимна-
зии во кои наставата се изведува на националниот 
јазик на малцинството. 

На подрачјата на кои живеат заедно национал-
ни малцинства и македонско население во при-
ближно еднаков состав се основаат, во склад со 
можностите, и гимназии со двојазична настава. 

Организацијата на гимназијата во која настава-
та се врши на јазикот на националните малцинства, 
како и гимназијата со двојазична настава се одре-
дува со посебни прописи во склад со одредбите на 
овој закон. 

Член 15 
Наставата во гимназијата е бесплатна. 
На учениците што покажуваат успех во рабо-

тата може да им се обезбедува неопходна матери-
јална помош од општествени средства во ск,лад со 
посебните прописи. 

За да им се помогне на учениците во посету-
вањето на гимназијата и за обезбедување што по-
добри услови за воспитување и образование, држав-
ните органи, стопанските и општествените органи-
зации и установи се грижат за основање домови на 
учдаицигге, училишни кујни и слични Дајанови., 

Член 16 
Здравствената заштита на учениците во гимна-

зијата се обезбедува со посебни прописи. 

Член 17 
Гимназијата може да носи име на истакнат за-

служен револуционер, просветен, научен, културен 

и политички работник, како и други имиња сврза-
ни со историјата на нашите народи, а особено со 
Народноослободителната борба. 

Член 18 
Гимназијата има свој печат. 
Печатот на гимназијата содржи: грб на Народна 

Република Македонија, називот на околијата и оп-
штината, името на гимназијата и на местото во кое 
се наоѓа. 

Член 19 
Гимназијата е правно лице. 

Член 20 
Гимназијата има своја претсметка на приходите 

и расходите. 
Средствата за основање, издржување и работа 

на гимназијата ги обезбедува основачот. 
Дополнителни средства може да бидат обезбе-

дени и од дотации на државните органи, установи, 
стопански и општествени организации, како и од 
посебни фондови основани за таа цел. 

Член 21 
Гимназијата има свои правила. 
Со правилата на гимназијата се уредува нејзи-

ната Организација и работа, според условите и вис-
тинските потреби, во склад со за,конот. 

Член 22 
Гимназијата работи во склад со законските и 

другите прописи, како и врз основа на своите 
правила. 

Член 23 
Државните органи спрема гимназијата имаат 

црава и должности утврдени со закон. 
Основачот на гимназијата ги има спрема гим-

назијата правата и должностите што му се одреде-
ни со закон' или друг пропис. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 
ГИМНАЗИЈАТА 

Член 24 
Гимназијата се организира така што со цело-

купниот внатрешен живот, со односите1, формите и 
методите на работа придонесува за остварувањето 
целта на образованието и воспита,нието. 

Гимназијата посебно е должна да применува и 
ра,звива такви форми и методи на наставно-воспит-
ната работа што се засновуваат врз поврзувањето 
на наставата со примената на здобиен,ите знаења на 
учениците во производствената работа. 

Методите и формите на Воспитно-образов,ната 
работа во гимназијата треба да придонесуваат, осо-
бено, за: 

поттикнување на ин,ицијатива и развивање са-
мостојна активност, привикнување на темелно уче-
ње, обработување и проверување на наставниот ма-
теријал; 

развивање (интелектуална љубопитност, само-
стојно расудување и критички дух; 

изградување односи на заемно почитување и до-
верба меѓу учениците и наставниците; 

развивање смисла и потреба ка ј учениците за 
меѓусебна соработка и помагање во решавањето на 
задачите од училишниот и општествениот живот, 
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Член 25 
Воспитно-образовната работа во гимназијата се 

остварува преку дејностите одредени со овој закон. 

Член 26 
За соработка и ускладување на воспитното вли-

јание на училиштето со семејството и другите оп-
штествени фактори, кои во својата активност вли-
јаат врз формирањето лик на граѓанин, гимназија-
та организира заеднички состаноци на училишните 
органи, наставниците, родителите и учениците, како 
и состаноци на органите на училиштето со соодвет-
ните општествени органи и организации. 

Поблиски одредби за состаноците од претход-
ниот став се донесуваат со правилата на гимна-
зијата. 

Член 27 
Гимназијата соработува со установите за про-

фесионална ориентација и им помага на родите-
лите и учениците во изборот на школата во ,која 
тие ќе го продолжат школувањето, како и во из-
борот на занимањето. 

За таа цел гимназијата ги уочува склоностите 
и го следи развитокот на учениците и им дава ин-
формации за карактерот и условите на работата 
на одделни видови виши и високи школи и зани-
мања. 

Член 28 
Работата на гимназијата во текот на учебната 

година се утврдува со годишен план. 
Со годишниот план се утврдуваат задачите на 

гимназијата во текот на учебната година и распо-
редот на нивното изведување. 

Член 29 
Учебната година почнува на 1 септември, а за-

вршува на 31 август. 
Во текот на учебната година наставата трае 

најмалку 210 наставни денови,, освен за IV клас. 
Учебната година се дели на полутодиј а. На 

крајот на првото полугодие има зимски, а на кра-
јот на второто — летен училишен распуст. 

Советот за просвета на НР Македонија, со' пра-
вилник: за календарот на учебната година, го одре-
дува бројот на училишните наставни денови во те-
кот на учебната година, почетокот и завршетокот 
на наставата во полутодијата и траењето на учи-
лишните распуст . 

Член 30 
На крајот на учебната година, на денот што ќе 

го одреди училишниот одбор, по предлог на На-
ставничкиот совет се одржува училишна свеченост 
на која се прикажуваат резултатите од Воспитно-
образовната работа на гимназијата. 

Член 31 
Во особено оправд,ани случаи (епидемија, еле-

ментарни непогоди и сл.) може да се прекине на-
ставата во текот на учебната година. Прекинот го 
одобрува: 

до два дена — директорот на гимназијата; 
повеќе од два дена — органот на управата на 

народниот одбор надлежен за работите на просве-
тата. 

Член 32 
Наставата во гимназијата не се изведува во вре-

мето на училишниот распуст, во недела, во денови 
на државни празници, за време на училишните све-
чености, како ,и во случаи,те од претходниот член. 

Распоредот за изведување на наставата по учи-
лишни работни денови се утврдува со годишниот 
план на гимназијата. 

Ш. ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА 

Член 33 
Воспитно-образовната работа на гимназијата се 

остварува преку настава, производна работа, сло-
бодни активности, физичко и здравствено воспиту-
вање на учениците, практични курсеви и опште-
ствено^ културна и јавна дејност на гимназијата. 

а) Настава 

Член 34 
Наставата во гимназијата се изведува по кла-

сови. 
Наставата во гимназијата се изведува да настав-

ниот пла,н и програма што ги пропишува Советот 
за просвета на НР Македонија во склад со осно-
вите на наста,вниот план и програма утврдени од 
Просветниот совет на Југославија. 

Со наставниот п,лан се определуват наставните 
,предмети, редоследот на нивното обработување и 
бројот на наставните часови за секој одделен 
предмет. 

Со наставната програма се утврдуваат воспитно-
образовните содржини на наставните предмети и се 
распределува наставниот материја,л по класови 

Изборот на формите, средствата и методите на 
изведувањето на наставата го вршат настав.ниците 
самостојно, во склад со' принципите на современата 
н а предна педа ѓоѓи ј а, 

Член 35 
Наставниот план и програмата ги опфаќа след-

ните воспитно-образовни подрачја: 
проучување структурата на општеството и за-

конитоста на општествениот развиток; проучување 
на природата и нејзините законитости, запознавање 
и примена на техниката и учествување во произ-
водната работа; 

изучување на мајчиниот јазик и странски ја-
зици; 

запознавање со уметничкото творештво; 
развивање на физичката култура. 

Член 36 
Во гимназиите односно паралелките за припад-

ниците ,на националните малцинства наставниот 
план ја вклучува и наставата од областа на нив-
ната национална култура. 

Во гимназиите односно паралелките за при-
падниците на националните малцинства се (изведува 
и настава по македонски јазик. 

Член 37 
Наставата во гимназијата се состои од општа 

наста,ва и изборни насоки. 
Општата настава е задолжителна за сите уче-

ници, 
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Учениците на гимназијата слободно се опре-
делуваат за одделни насоки на наставата. 

Секој ученик при уписот во II ,клас е должен 
да се определи: за една од изборните насоки. 

Член 38 
Општата настава се состои од настава по ист 

наставен план и програма за сите ученици од I клас, 
а во другите класови од основни заеднички содр-
жини што влегуваат во програмата на одделни на-
ставни предмети во сите изборни насоки. 

Член 39 
Поделбата на насоки има за цел на учениците 

да им овозможи проширување и продлабочување 
на знаењата што ќе им послужат како непосредна 
претспрема за понатамошно стручно усовршување, \ 
да обезбеди усовршување на учениците во научни-
те дисциплини за кои тие имаат посебни склоности 
и способности, и да придонесе за ориентацијата на 
ученикот кон идниот позив. 

Во изборните насоки од II—IV клас наставниот 
план и програма за поодделни предмети се приспо-
собува на образов,ните задачи од општествено'-
јазичната односно природо-математичката насока, 
така што за наставните предмети во тие насоки 
постојат две различни содржини на програмите, но 
со заедничка основа. 

Член 40 
Во гимназијата се основаат две насоки: 
општествено^јазична и 
природо-математичка. 
Во понатамошниот развиток на гимназијата, и 

според општествената целисходно^, може да се ос-
новаат и други насоки. 

Насоките од претходниот став ги определува 
Советот за просвета на НР Македонија по предлог 
на основачот. 

Член 41 
Изборниот дел на наставата од обете насоки се 

организира во секоја гимназија што има толку уче-
нине, определени за о-дделни насоки, што може да 
се формира најмалку една паралелка во секој клас 
од одделна насока. 

Во гимназиите во! кои нема услови за органи-
зирање изборни насоки, наставата се организира и 
изведува од онаа насока што ќе ја одреди осно-
вачот. 

Член 42 
Во одредени гимназии (класична гимназија — 

класична насока) во кои наставата се изведува по' 
планот и програмата за општествено'"јазичната на-
сока може да се воведе учење на класичните јази-
ци: грчки и латински, а програмата да се насочи 
кон пошироко запознавање на учениците со кла-
сичните старини, а особено' наследството што имало 
влијание врз развојот на културата на југословен-
ските народи. 

Сходно со одредбите на претходниот став може 
да се организира гимназија односно насока со ори-
ентални јазици. 

Гимназиите од претходните ставови ги одредува 
Советот за просвета на НР Македонија по предлог 
од основачот. 

Член 43 
Во гимназијата се употребуваат учебници што 

ги одобрува Советот за просвета на Н Р Македонија. 
Советот за просвета на НР Македонија се гри-

ж и за издавањето на учебници за соодветните под-
рачја од, наставната и воспитната работа на гимна-
зијата и донесува прописи за постапката при изда-
вањето на учебниците, прирачниците и скри,птите. 

б) Производна работа 

Член 44 
Целта н,а производната, работа е: 
учениците со непосредно учество во производ,-

ната работа да се здобијат со основ,ните работни на-
вики и да се развива к а ј нив љубов кон работата; 

да ги запознаат основните елементи на органи-
зацијата и техниката на производството и да ја со-
гледаат вредноста на примената на знаењата и тех-
никата во производството; 

да се здобијат со работна култура, да ја сфатат 
силата и вредноста на колективниот труд и да раз-
виваат другарство во работата. 

Член 45 
Производната работа на учениците ја органи-

зираат органите на гимназијата во соработка со 
органите на надлежниот народен одбор', како и со 
соодветните стопански организации и стручни учи-
лишта. 

Производната работа на учениците се органи-
зира во текот на учебната година или за време на 
училишниот распуст. 

Учениците се должни за времето на школува-
њето во гимназијата да поминат вкупно два месеца 
на производна работа. 

Член 46 
Производната работа се остварува во следните 

форми: 
со работа во земјоделието, индустријата, гра-

дежништвото' и слично; 
со учество на учени,ците во локални работни 

акции; 
со работа во производните работилници на ин-

дустриските и другите стручни училишта. 

в) Слободни активности 

Член 47 
Гимназијата го поттикнува проширувањето и 

збогатувањето на Воспитно-образовната работа со 
разни форми на слободни активности. 

Член 48 
Целта ,на слобод,ните активности е: 
д,а овозможат воспитно-образовните процеси да 

се збогатуваат со актуелна содржина од подрачјата 
на науката, техниката, културата, политиката и 
спортскиот живот; 

да ги развиваат способностите на учениците за 
самообразование; 

да ги задоволуваат специфичните интереси и 
склоности на учениците. 
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Член 49 
Слободните активности се вршат: 
во научни групи што се потпираат врз одделни 

предмети; 
во самостојни младински организации во гим-

назијата, како што се: литерарна, драмска, ликов-
на, музичка, техничка, спортска и сл.; 

во секции на општествените организации над-
вор од гимназијата, како што се: Народна техника, 
специјалниот сојуз, ДТВ „Партизан", спортски дру-
штва, Сојуз на извидниците и ел. 

Член 50 
Слободните активности ги организираат уче-

ниците во склад со одредбите од чл. 73 од овој 
закон. 

г) Физичко и здравствено воспитување 

Член 51 
Гимназијата систематски работи на развивањето 

на физичката култура, се грижи за редовни здрав-
ствени прегледи и лекувања, за правилна исхрана, 
одмор, правилно сменување на работата и учењето, 
како и за организирана забава и разонода на уче-
ниците. 

д) Практични курсеви 

Член 52 
За оспособување на учениците за вршење од,-

редени работи во стопанството и разни општествени 
служби, гимназијата организира, за оние ученици 
што го сакаат тоа, практични курсеви. 

За да им се даде време на учениците претходно 
да го прошират своето општо' образование, прак-
тичните курсеви се организираат во последниот 
клас на гимназијата. 

Член 53 
Гимназијата може да основа курсеви за тех-

ничко цртање, стено-дактилотрафија, книговодство, 
за уметничко обликување и сл. 

Гимназијата е должна да орган,изира практи-
чен курс ако за курсот се пријават најмалку 20 уче-
ници. 

Програмата за практичните курсеви ја утвр-
дува Наставничкиот совет на гимназијата, а ја по-
тврдува советот за просвета на надлежниот народен 
одбор. 

ѓ) Окштествено-културпа и јавна дејност 
на гимназијата 

Член 54 
Со општествено-културната и јавна дејност, 

гимназијата остварува проширено влијание врз вос-
питувањето на уче,ниците, а го подига и општото 
ниво на културата на граѓаните од својата средина. 

Член 55 
Општествено-културната и јавната дејност на 

гимназијата опфаќа: 
а) културно-уметнички приредби, како што се: 

музички, драмски и литерарни вечери, изложби, 
фискултурни настапи и разни спортски натпревари; 

б) приредби, како што се: прославите при свр-
шетокот на учебната година, прославите на други 
значајни политички и културни настани; 

в) организирање на разни општообразовни 
курсеви и семинари, полагање на стручни курсеви 
и сора,ботка со училиштата за работничк,ата мла-
дина и установите за образование на работниците; 

г) соработка со родителите и другите опште-
ствени фактори, за ускладување на воспитното вли-
јание и постапките; 

д) учество во' јавни акции во својата средина. 

IV. УЧЕНИЦИ 

1. Упис на учениците 

Член 56 
Во I клас на гимназијата може да се запише 

како редовен ученик лице кое со успех завршило 
осмо одделение на основно училиште и не е постаро 
од 17 години. 

Во наредните класови на гимназијата може да 
се запише како редовен ученик лице кое го завр-
шило претходниот клас, и при уписот во II клас не 
е постаро од 19 години, во III клас — од 20 години, 
а во IV клас — од 2,1 година. 

Органот на управата на народниот одбор над-
лежен за работите на просветата во исклучителни 
случаи може да одобри упис и на лица кои се по-
стари по возраст, ,но најмногу за две години од 
возраста предвидена во став 1 и 2 на овој член. 

Член 57 
Уписот на учениците во I клас гимназија се 

врши врз основа на конкурс. 
Целта на конкурсот е од пријавените кандидати 

да се одберат оние кои имаат најмногу услови за 
школување во гимназијата. 

Член 58 
Учениците што го повторуваат I клас на гимна-

зијата се запишуваат повторно во тој клас без кон-
курс, доколку не го загубиле правото на редовно 
школување по одредбите на овој закон и други 
,пропи си. 

Член 59 
Советот за просвета на народниот одбор на око-

лијата по предлог на училишниот одбор на гимна-
зијата за секоја учебна година го утврдува бројот 
на учениците што ќе се запишат во I клас на од-
делна гимназија, сообразувајќи се со општествените 
потреби и можностите на гимназијата и во склад 
со препораките на Советот за просвета на НР Ма-
кедонија. 

Кога гимназијата ја основал народен одбор на 
општина или друг орган, одлуката за утврдување 
бројот на учениците што ќе се примат во I клас на 
гимназијата ја донесува советот за просвета на на-
родниот одбор на општината по претходно приба-
вено мислење на советот за просвета на народниот 
одбор на околијата. 

Член 60 
Конкурсот за упис во I клас на гимназијата е 

редовен и дополнителен. 
Дополнителен конкурс се спроведува кога со 

редовниот конкурс не ќе се запишат одредениот 
број ученици. 

АКО на редовниот и дополнителниот конкурс се 
пријават помалку кандидати од бројот што е одре-
ден за упис во X клас гимназија, со примаат сите! 
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кандидати што ги исполнуваат условите од став 1 
на член 56 од овој закон. 

Член 61 
Конкурсот го спроведува конкурсна комисија 

што ја именува училишниот одбор на гимназијата. 
Против одлуката на конкурсната комисија може 

да се поднесе приговор до училишниот одбор во 
рок од 3 дена' од приемот на од,луката. Училишниот 
одбор е должен во рок од 8 дена по приемот на 
приговорот да донесе решение по приговорот. 

Против одлуката на конкурсната комисија што 
ја потврдил училишниот одбор може да се поднесе 
жалба до органот на управата надлежен за рабо-
тите на просветата на над,лежниот народен одбор 
во рок од 15 дена од приемот на решението за по-
тврдување на одлуката на конкурсната комисија. 

Член 62 
Конкурсната комисија го врши изборот на уче-

ниците што ги исполнуваат условите на конкурсот 
врз основа на успехот на учениците во' поранешното 
школување, мислењето на училиштето од кое доаѓа 
ученикот за неговите (склоности и проверувањето 
на учениковите знаења и склоности. 

Проверувањето на учениковите знаења и скло-
ности од претходниот1 став конкурсната комисија го 
врши во случај кога таа врз основа другите еле-
менти од тој став не може ,да добие увереност за) 
знаењата и склоностите на ученикот. 

Член 63 
Советот за просвета на НР Македонија доне-

сува поблиски прописи за етероведувањето на кон-
курсот, за начинот на кој училиштата ќе даваат 
мислење, како и за ,провер-увањата на учениковите 
знаења и склоности сходно со одредбите на овој 
закон. 

2. Преминување 

Член 64 
Ученик од стручно училиште, учителска школа 

или ,некое друго училиште може во почетокот на 
учебната година да премине и да се запише во соод-
ветниот к,лас на гимназијата ако положи дополни-
телен испит. 

Ученик од една гимназија може во текот на 
учебната година да премине во соодветниот кл,ас на 
д,руга гимназија или во друга насока на соодветен 
клас на гимназијата ако за тоа постојат оправд,ани 
причини. 

Решение за преминувањето донесува Наставнич-
киот совет на гимназијата во која ученикот пре-
минува. 

Член 65 
За преминувањето на учениците во гимназијата 

од соодветните училишта во странство важат по-
себните прописи за нострификација и еквивалек-
ција на свидетелствата. 

3. Права и должности на учениците 

Член 66 
Секој ученик во гимназијата има право' и е дол-

жен да придонесува за остварувањето на целите на 
воспитанието и образованието во гимназијата. 

За таа цел учениците се должни: 
редовно да ја посетуваат гимназијата и при-

лежно да учат и работат; 
да учествуваат во општествените форми на жи-

вотот и производната работа што ја организира гим-
на,зијата; 

да ги почитуваат правилата за училишниот жи-
,вот и работа и да се управуваат според нив. 

Член 67 
Секој изостанок од училиштето ученикот или 

неговиот родител односно' старател; е до,лжен да го 
оправда лично или по писмен: пат најдоцна во рок 
од 8 дена. 

Член 68 
Изостанок од училиштето се оправдува по след-

ните причини: 
1. болест на ученикот; 
2. смрт во семејството; 
3. појава на заразна болест; 
4. невреме (елементарни непогоди); 
5. особено важни лични и семејни причини. 

Член 69 
Учениците учествуваат во управувањето со гим-

назијата според одредбите од овој закон. 

Член 70 
За што поуспешна соработка на учениците во 

наставно-воспитната работа на гимназијата, за раз-
вивање на општествената свест, иницијативно^, са-
мостојност, 'свесна дисциплина и одговорност кај 
учениците, како и за активна помош на наставни-
ците и на органите на гимназијата во остварува-
њето на воспитанието и наставата учениците во 
гимназијата образуваат ученичка за,едница во секој 
клас и на целата гимназија. 

Ученичката заедница на гимназијата ја обра-
зуваат сите ученици во гимназијата. 

Класната заедница ја образуваат учениците на 
одделни класови; ако класот има повеќе паралелки 
учениците на секоја паралелка образуваат своја 
класна заедница. 

Член 71 
На состаноците на своите заедници учениците 

расправаат за сите прашања од животот и рабо-
тата на гимназијата. 

Заедницата на учениците преку своето раковод-
ство ги запознава органите на гимназијата со своите 
заклучоци и им поднесува свои мислења, и пред-
лози што се од,несуваат на правилата на гимнази-
јата, организацијата и спроведувањето на наставно-
воспитната работа и на општествениот живот на 
ги,мназијата и учествува на нив,ните седници кога 
тие прашања се претресуваат. 

Заедницата на учениците се грижи учениците 
совесно да ги вршат работите што им се доверени 
од училишните органи. 

Член 72 
Заедницата на учениците на гимназијата во по-

четокот на секоја учебна година избира свое рако-
водство. 

Во раководството на заедницата на учениците 
на гимназијата влегуваат претставници на (Класните 
заедници. 
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Член 73 
За унапредување на својот културен и опште-

ствен живот, техничкото образование и физичкото 
воспитување, учениците можат да основаат свои 
организации, како и работни гру,пи, кружоци, дру-
жиш! и на ,нив слични форми на слободните актив-
ности на учениците со културно-политички, тех-
нички, физичко -воспитни и други задачи, како и 
подмладоци на општествените орга,низации што се 
занимаваат со воспитување на младината. 

Ученичките организации се доброволни и рабо-
тат по начелата за самоуправување на учениците. 
Органите на гимназијата и наставниците заедно со 
општествените организации им помагаат во работата 
на ученичките организации. 

Основањето на организациите од првиот став 
на овој член, освен оние што се основаат во соглас-
ност со посебните прописи и правилата на опште-
ствените организации, го одобрува училишниот од-
бор по ,претходно добиено^ мислење од Наставнич-
киот совет. , 

Член 74 
Учениците ,на гимназијата можат, за унапреду-

вање на својот општествен: и културен живот, тех-
ничкото обра,зование и физичкото воспитување, да 
се зачленуваат во соодветни општествени органи-
зации надвор од училиштето. 

Органите на гимназијата соработуваат со орга-
низациите од претходниот став заради ускладува,ње 
на воспитната и образовната дејност. -

Член 75 
Со правилата на гимназијата поподробно се 

утврдуваат организацијата и работата на заедни-
цата на учениците и на ученичките организации. 

4. Пофалби и награди 

Член 76 
Учениците што се истакнуваат со својата работа 

и поведението можат да бидат пофалени односно 
наградени. 

Пофалбите и наградите на учениците можат да 
им ги доделуваат органите на гимназијата, држав-
ните органи, општествените и стопанските орга-ни-
зации и установи. 

Видовите на пофалбите и наградите и ,начинот 
на нивното применување ги одредува Советот за 
просвета на НР Македонија со посебен правилник. 

5. Дисциплински мерки 
Член 77 

Против учениците кои не ги исполнуваат одре-
дените должности и ги кршат правилата на учи-
,лишниот живот можат да се применуваат дисцип-
лински мерки. 

Член 78 
За исклучително тешки престапи Советот за 

просвета на НР Ма,кедонија, покрај другите дис-
циплински мерки, со правилникот од чл. 82 на овој 
закон може да пропише и дисциплинска мерка 
отстранување (исклучување) на ученик од гимна-
зијата. 

Дисциплинската мерка од претходниот став ја 
применува Наставничкиот совет во согласност со 
училишниот одбор на гимназијата. 

Член 79 
Правосилно изречените дисциплински мерки, 

кога постојат оправдани причини, ,на молба од уче-
никот, неговиот родител или старател, на предлог 
од ученичката заедница или по службена должност 
можат да се ублажат! односно укинат. 

Решение за ублажување односно укинување на 
дисциплинската мерка донесува органот што ја 
изрекол мерката. 

Член 80 
Ученикот или неговите родители или старатели, 

како и класната заедница на учениците имаат пра-
во на жалба за секоја изречена дисциплинска мерка 
до класниот и Наставничкиот совет односно до 
училишниот одбор на гимназијата. 

По жалбите за, дисциплинската мерка отстрану-
вање од гимна,зијата решение донесува секретари-
јатот за просвета на народниот одбор на околијата. 

Член 81 
Дисциплинските мерки применети во текот на 

учебната година се однесуваат само за таа учебна 
година. 

Член 82 
Поблиски прописи за видовите и за начинот на 

применувањето на дисциплинските мерки донесува 
Советот за просвета на НР Македонија со посебен 
правилник. 

6. Оценување и напредување на учениците 

Член 83 
Оценувањето и напредувањето на учениците во 

гимназијата се врши во согласност со начелата за 
оценување и условите за напредување на учениците 
што се утврдени со сојузни прописи и прописите 
донесени врз основа на овој за,кон. 

Член 84 
За правилното оценување училишните органи и 

наставниците н,а гимназијата постојано го следат и 
го проверуваат сестраниот развиток на личноста на 
ученикот, особено неговата исполнителност, само-
стојност и работната дисциплина, снаодливоста, 
како и неговото целокупно знаење и сфаќање во 
рамките на програмата, и неговата способност ,прак-
тично да го применува наставниот материјал. 

7. Испити 
Член 85 

Во гимназијата се полагаат: поправни, класни, 
допол,нителни, вонредни и завршни испити. 

Член 86 
Поправни испити, полагаат учениците по оние 

предмети по кои не покажале задоволувачки успех 
во текот на учебната година. 

Условите за полагање поправен испит се одре-
дуваат со начелата за оценувањето и условите за 
на,предув,ање на учениците утврдени со сојузни про-
писи. 

Член 87 
Ученикот полага класен испит по еден, повеќе 

или од сите предмети од кои не можел да биде 
оценет на крајот на учебната година поради болест 
иди други оправдани причини. 
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Член 88 
Дополнителен испит полагаат учениците кои во 

гимназијата преминуваат од друго училиште, како 
и оние ученици кои преминуваат од една на друга 
насока на истата или друга гимназија. 

Дополнителен испит се полага од предметите 
што се основа за понатамо-шно школување во гим-
назијата, а не се изучувале во училиштето од кое 
ученикот преминува или се изучувале во знатно 
помал обем. 

Програмата за дополнителниот испит за секој 
одделен случај ја утврдува Наставничкиот совет на 
гимназијата. 

Член 89 
Завршен испит полагаат сите ученици кои со 

успех го завршиле IV клас на гимназијата. 
Целта на завршниот испит е да се провери крај-

ниот резултат на образованието на ученикот. 
Со наставниот план и програмата за гимнази-

јата се утврдуваат предметите по кои се полага 
завршниот испит. 

Член 90 
Ученикот кој го положил завршниот испит го 

завршил школувањето во гимназијата. 

Член 91 
Вонредни испити во гимназијата полагаат вон-

редните ученици (1чл. 93). 
Вонредните ученици полагаат испити за оддел-

ни класови од целокупниот наставен материјал по 
сите наставни предмети. 

Во текот на една учебна година вонредните уче-
ници можат да полагаат испити за повеќе или за 
сите класови на гимназијата. 

Член 92 
Поблиски одредби за начинот на оценувањето 

на учениците и за нивното напредување, како и за 
полагањето на испитите во гимназијата донесува 
Советот за просвета на НР Македонија со посебни 
правилници. 

8. Вонредни ученици 

Член 93 
Лице кое има претходно образование што по 

овој закон се бара за упис во соодветен клас на 
гимназијата или за полагање на завршен испит, без 
оглед на староста и условите на конкурсот, може,, 
по негово барање, како вонреден ученик да полага 
испит за одделен клас односно завршен испит. 

Решение по барањето донесува директорот на 
гимназијата. 

Член 94 
Вонреден ученик може повеќепати да го по-

лага истиот клас. 
Вонреден ученик не се оценува за поведението. 

Член 95 
На лице кое има намера вонредно да полага 

испит може да му се одобри како вонреден ученик 
да ја посетува наставата од некои или од сите пред-
мети ако неговото присуство не ќ пречи на редов-
ната воспитна и наставна работа во класот. 

Одобрение од претходниот став дава директо-
рот. По предлог на класниот совет, директорот 

може да го повлече одобрението ако таквото лице 
пречи во работата на класот. 

Лицето кое како вонреден ученик ја посетува 
наставата согласно првиот став од овој член не се 
оценува. 

Член 96 
На вонредните ученици гимназијата им помага 

при подготвувањето на испитите преку семинари, 
курсеви, совети, со наставни средства, реквизити 
и слично. 

V. НАСТАВНИЦИ 

Член 97 
Наставниците ја организираат наставата, рако-

водат со наставно-воспитната работа на гимнази-
јата и се одговорни за постигање на целта на вос-
питанието и образованието, а особено се должни: 

да го насочуваат воспитно-образовниот процес 
кон целта на воспитанието и образованието1; 

постојано да го следат учењето, работата и по-
ведението на учениците и да им помагаат во здоби-
вањето на добри и отстранување на лошите навики; 

совесно да се подготвуваат за Воспитно-обра-
зовната работа и стручно педагошки и методски да 
ја изведуваат наставата и другите форми на Вос-
питно-образовната дејност, ползувајќи ги притоа 
современите наставни средства; 

да учествуваат во работата на Наставничкиот и 
класниот совет; 

во соработка со општествените организации да 
го помагаат организирањето и развивањето на сло-
бодните активности: 

да го помагаат 'развитокот и јакнењето на уче-
ничките организации и да ја остваруваат соработ-
ката на училиштето со родителите и другите оп-
штество но - в оспитни фактори; 

постојано' да работат на своето стручно-педа-
гошко, методско и политичко-идеолошко издигну-
вање; 

во службата и надвор од неа да се владеат како 
што доликува на нивниот позив, угледот на нив-
ното звање и на гимназијата. 

Член 98 
Наставниците вршат и други должности што 

се во врска со остварувањето1 на воспитните и обра-
зовните задачи на гимназијата, раководат со ка-
бинетите, библиотеките и слично и соработуваат во 
работата на училишните органи. 

Правилата на гимназијата, како и заклучоците 
на училишниот одбор и Наставничкиот совет што 
спаѓаат во нивниот делокруг се задолжителни за 
сите наставници. 

Член 99 
Во остварувањето целите на воспитанието и 

образованието и во изведувањето на наставата, на-
ставниците се самостојни. 

Член 100 
Наставниците на гимназијата како воспитани и 

стручњаци активно соработуваат во гимназијата и 
надвор од неа во воспитанието и образованието на 
младината и во ширењето на просветата и култу-
рата. 

Бројот на наставните часови и бројот на часо-
вите што наставникот на гимназијата е должен да 
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работи на другите подрачја на Воспитно-образов-
ната дејност на гимназијата се одредува со посебни 
прописи. 

Член 101 
Наставник на гимназија може да биде лице 

што свршило соодветен фа,култет, висока школа, 
односно уметничка академија и кое со својата ра-
бота и живот, со општествените карактерни и мо-
рални особини дава гаранција за остварувањето 
целта на воспитанието и образованието. 

За настав,ник по општотехничко' образование, 
физичко воспитување, предвојничка обука и за 
слободните активности во гимназијата може да биде 
назначено и лице кое свршило соодветно стручно 
училиште или школа за наставници во стручните 
училишта. 

Член 102 
За овозможување на наставниците стручно и 

педагошки да се усовршуваат и да го следат напре-
докот на педагошката теорија и пракса, како и на-
предокот на дисциплините по кои изведуваат на-
става, се воведува задолжително периодично' усо-
вршување. на наставниците. 

Поблиски одредби за спроведувањето на пе-
риодичното усовршување на наставниците пропи-
шува Советот за просвета на НР Македонија. 

Член 103 
Наставниците се јав,ни службеници. 

VI. ОСНОВАЊЕ, УКИНУВАЊЕ И ПРИПОЈУВАЊЕ 
НА ГИМНАЗИЈАТА 

1. Основање 

Член 104 
Гимназија основува општинскиот односно око-

лискиот народен одбор. 
Решение за основање на гимназија донесу-

ваат обата собора на народниот одбор рамноправно. 
Гимназија може да осново и Извршниот совет. 

Член 105 
Народните одбори на две или повеќе општини 

можат да се спогодат заед,нички да основаат гимна-
зија. Решение за основањето издава народниот од-
бор на чие подрачје е седиштето на гимназијата. 

Народните одбори со договор утврдуваат кој дел 
од вкупните средства што се потребни за основа-
њето', издршката и работата на гимназијата паѓа 
на товар на одделна општина. 

Народниот одбор на општината на чие подрачје 
се наоѓа гимназијата ги врши правата на основач. 

Член 106 
Извршниот совет своите права како основач 

може да ги пренесе врз народниот одбор на чие 
подрачје се наоѓа гимназијата, ако е тој со тоа со-
гласен. 

Околискиот народен одбор своите права на 
основач може да ги пренесе врз општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа гимназијата, 
ако е тој со тоа согласен и обратно. 

Член 107 
Народниот одбор основува гимназија во соглас-

ност со програмата за развитокот на гимназиите во 
Народна Република Македонија. 

Извршниот совет ја донесува програмата за 
развитокот на гимназиите за периодот што самиот 
ќе го определи, по предлог од Советот за просвета 
на НР Македонија. 

Предлогот на програма за развитокот на гим-
назиите Советот за просвета на НР Македонија го 
утврдува врз основа предлозите на околиските на-
родни одбори. Своите предлози на програма око-
лиските народни одбори ги утврдуваат по прет-
ходно прибавено мислење на општинските народни 
одбори. 

Член 108 
Ако се укаже потреба да се осново гимназија 

која не е предвидена со програмата за развитокот 
на гимназиите во НР Македонија, народниот одбор 
може да основе таква гимназија само со одобрение 
на Извршниот совет 

Член 109 
При основањето на нова гимназија може да се 

отворат сите класови одеднаш или постепено. 
Начинот на отворањето на класовите се утвр-

дува со актот за основањето. 

Член НО 
Гимна,зија може да се осново ако постојат ус-

лови за постојан прилив најмалку на 35 ученици 
во први клас, 30 во втори клас и ако се обезбедени 
потребните услови за нејзината нормална и успешна 
работа. 

Извршниот совет за одредени подрачја може да 
го намали! минималниот број на учениците од, прет-
ходниот став. 

Член 111 
Услови за нормална и успешна работа на г,им-

н,азијата постојат ако се обезбедени: 
1. соодветна зграда; 
2. потребна опрема, настав,ни средства, уче-

ничка и наставничка библиотека; 
3. доволен број квалификувани наставници; и 
4. потребните финансиски средства за работа 

на гимназијата. 

Член 112 
Гимназиската зграда и просториите мораат да 

одговараат на нормативите што ги утврдува Со-
ветот за просвета на НР Македонија во претходно 
прибавено мислење на Советот за народно здравје 
на НР Македонија. 

Член 113 
Училишната опрема ја опфаќа опремата на 

сите простории на гимназијата. 
Настав,ните средства, ученичката и наставнич-

ката библиотека мораат да одговараат на барањата 
на современата настава за дисциплините што се 
изучуваат во гимназијата. 

Нормативите на училишната опрема и настав-
ните средства ги пропишува Советот за просвета 
на НР Македонија. 

Член 114 
Учениците од еден клас на гимназијата се гру-

пираат во- паралелки. 
Една паралелка по правило има 30 ученици. 
Бројот на учениците во паралелката не може 

да биде помал од 20 ученици. 
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За формирањето на паралелките одлучува На-
ставничкиот совет на гимназијата, во согласност со 
училишни,от одбор и советот за просвета на над-
лежниот народен одбор. 

Отстапување од одредбите за формирањето па-
ралелки по претходните ставови може да се врши 
само ако е тоа неопходно поради посебните сместу-
вачки услови (бројот1 и гол емин,ата на училниците) 
или! поради времен недостиг на потребниот број на-
ставници. 

Член 115 
Гимназијата може да почне со работа откога 

Секретаријатот на Советот за просвета на НР Ма-
кедонија, пре,ку посебна стручна комисија, ќе утвр-
ди дека се исполнети условите за почнување на 
работата во гимнази,јата, предвидени со член: 111, 
112 и 113 на овој закон. 

Одредбите од претходниот став сходно се при-
менуваат на гимназијата и во текот на нејзиното 
работење. 

Член 116 
Ако се утврди дека гимназијата не исполнува 

еден или повеќе од условите за работа пропишани 
со овој закон, Секретаријатот на Советот за про-
света на НР Македонија ќе го повика основачот да 
преземе мерки за исполнување на условите во 
определен рок. 

Ако' основачот н,а гим,назијата не ги отстрани 
утврдените недостатоци во определениот рок, Со-
ветот за просвета на НР Маиќ едо ни ја ќе донесе ре-
шение еден или повеќе класови или цела гимназија 
привремено' да престанат со работа. 

Во решението за привременото престанување 
на работата на целата гимназија или на одделни 
класови ќе се определи нов рок до кој основачот 
мора да ги исполни пропишаните услови за работа 
на гимназијата. 

Против решението за привремено престанување 
со работа на гимназијата основачот има право на 
жалба до Извршниот совет. 

Член 117 
Со работата ќе престане први односно втори 

Клас на гимназијата и во случај кога во односната 
учебна годи,на не се запишале минималниот број 
ученици утврден во член НО од овој закон. 

Решение за престанување на работата од став 1 
донесува советот за просвета на надлежниот на-
роден одбор. 

2. Укинување и припојување на гимназиите 

Член 118 
Гимназијата ќе се укине: 
1. ако за три години едноподруго или за пет го-

дини во период од 10 години го нема пропишаниот 
минимален број ученици во еден ил,и повеќе кла-
сови (член 1110); 

2. ако гимназијата не ги исполнува воспитните 
и образовните задачи; 

3. ако по програмата за развитокот на гимна-
зијата не е нужно нејзиното натамошно постоење, 

4. ако стручната комисија од член 115 на овој 
закон утврди дека и по истечениот рок што' со свое 
решение го определил Советот за просвета на НР 
Македонија не се исполнети условите за работа на 
гимназијата. 

Член 119 
Решение за укинување на гимназијата донесува 

Извршниот совет по предлог на основачот. 
Кога се работи за укинување на гимназија што 

ја основал Извршниот совет или гимназија која 
времено престанала со работа врз основа на точка 4 
од претходниот член на овој закон, предлог за уки-
нување н,а гимназијата дава Советот за просвета на 
КР Македонија. 

Извршниот совет донесува решение за укину-
вање н,а гимназијата откако' ќе прибави мислење на 
учи,лишниот одбор на гимназијата. 

Со решението за укинување може да се одреди 
постепено затворање на одделни класови. 

Член 120 

Ако постојат основи за укинување на една гим-
назија, таа може да се припои кон друга гимна-
зија. Гимназијата кон која се припојува треба да 
ги исполнува условите од член 110—113 од овој 
закон. 

Решението за припојување се донесува сходно 
на претходниот член. 

VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ГИМНАЗИЈАТА 

Член 121 
Пресметката на гимназијата влегува во состав 

на буџетот на околијата односно општината. 
Претсметката на гимназијата чиј основач е Из-

вршниот совет влегува во состав на буџетот на На-
родна Република Македонија. 

Член 122 
Предлогот на претсметка на гимназијата го 

утврдува училишниот одбор, 
Училишниот одбор му го доставува предлогот 

на претсметка со образложение, на органот на 
управата надлежен за финансии на соодветната 
политичкотериторијална единица преку органот на 
управата надлежен за просвета. 

Член 123 
Во буџетот на политичко-територијалната еди-

ница се обезбедува вкупен износ на средствата за 
работата и издршката на секоја гимназија одделно. 
Во буџетот одделно се покажуваат вкупниот износ 
на средствата за лични издатоци и одделно' вкуп-
ниот износ за другите издатоци на гимназијата. 

Член 124 
Училишниот одбор ја утврдува претсметката на 

гимназијата во рамките на вкупниот износ на сред-
ствата што се обезбедени во буџетот на политичко-
територија,л,ната единица за издршката и работата 
на гимназијата, како и на другите приходи на гим-
назијата. 

Утврдената претсметка училишниот одбор му 
ја доставува на советот за просвета на надлежниот 
народен одбор. 

Член 125 
Завршната сметка за извршената претсметка 

на гимназијата ја составува директорот, а ја утвр-
дува училишниот одбор. 
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VIII. УПРАВУВАЊЕ СО ГИМНАЗИЈАТА 

Член 126 
Со гимназијата непосредно управуваат: учи-

лишниот одбор, Наставничкиот совет и директорот. 
Во управувањето со гимназијата секој нејзин 

орган има самостоен делокруг на работа, а нивните 
заемни односи се основани врз правата и должнос-
тите што се утврд,ени со овој закон. 

Во раководењето со класот односно со пара-
лелката класниот савфет и класниот раководител вр-
шат одредени работи што со овој закон и другите 
прописи и правилата на гимназијата се ставени во 
нивни делокруг. 

Член 127 
Органите на управувањето во гимназијата, секој 

во својот делокруг и со заедничка соработка, се 
грижат наставата и воспитната работа, како и це-
локупната работа и животот во гимназијата да ги 
остваруваат целите на воспитанието и образова-
нието и посебните задачи на гимназијата. 

Член 128 
Заради соработка и меѓусебно помагање, како 

и заради претресување стручни, педагошки и други 
прашања од заеднички интерес, органите на гим-
назиите па подрачјето на општината односно око-
лијата можат да одржуваат заеднички состаноци, 
договори и слично. 

Член 129 
Органите кои управуваат со гимназијата ги 

вршат работите од својот делокруг врз основа и во 
рамките на законот и другите прописи, како и врз 
основа на правилата на гимназијата. 

1. Училишен одбор 

Член 130 
Училишниот одбор ги врши особено' овие ра-

боти: 
1. се грижи за целокупната работа и животот 

на гимназијата, ги претресува резултатите од ра-
ботата и состојбата на гимназијата и во заедница 
со Наставничкиот совет презема мерки за унапреду-
вање работата на воспитувањето и образованието 
на учениците; 

2. се грижи за унапредувањето' на материјал-
ните и другите услови за работа и живот на гимна-
зијата, го помага организирањето и унапредува-
њето на општествениот, културниот и забавниот 
живот, физичката култура и техничкото образо-
вание во гимназијата и надвор од неа; 

3. разгледува и предлага давање стипендии и 
материјална помош на ученици: 

4. го потврдува годишниот план за работа на 
гимназијата; 

% 5. ги донесува правилата на гимназијата и му 
ги доставува на потврдување на советот за про-
света на надлежниот народен одбор; 

6. донесува куќен ред; 
7. составува предлог на претсметка на при-

ходите и 'расходите на гимназијата и ја утврдува 
претсметката и завршната сметка; 

8. соработува со родителите за создавање што 
подобри услови; за остварување на воспитно-обра-
зов-ните задачи на гимназијата; организира најмалку 
двапати годишно состаноци со родителите на кои 

ги информира за положбата на гимназијата и про-
блемите за унапредувањето на нејзината воспитно-
образовна дејност; 

9. се грижи за унапредување на соработката и 
за поврзување на гимназијата со стопанските, кул-
турно-уметничкзите организации и организациите за 
физичка култура и техничко воспитување, како и 
други општествени организации, чија дејност е во 
врска со работата на гимназијата и со воспитува-
њето на младината; 

10. го помага организирањето и развивањето на 
слободните активности на учениците и го одобрува 
основањето на ученичките организации и дру-
штва. 

11. се грижи за здравствената и социјалната за-
штита на учениците, како и за смештајот, исхра-
ната, животните услови и воспитувањето на уче-
ниците во домовите и слични установи; 

12. го предлага името на гимназијата; 
13. му предлага на советот за просвета на над-

лежниот народен одбор распишување конкурс за 
избор На наставници, предлага пополнување на 
упразнетите места и разрешување на одделни на-
ставници; 

14. ги, разгледува предлозите и претставките на 
граѓаните по прашања од општ интерес за работата 
на гимназијата; 

15. дава согласност на решенијата на Настав-
ничкиот совет за отстранувањето на ученици од 
гимназијата и расправа за примената на другите 
дисциплински мерки спрема учениците кога тоа со 
посебни прописи му е ставено во делокруг; 

16. ги разгледува жалбите на наставниците, ро-
дителите и учениците кога тоа му е ставено во 
делокруг; 

17. врши општ надѕор над користењето на оп-
штонародниот имот што ќ е даден на управување 
на гимназијата; 

18. управува со дополнителните средства на 
гимназијата; 

19. врши и други работи што со овој закон и 
други прописи и со правилата на гимназијата му 
се ставени, во делокруг. 

Член 131 
Во вршењето на работите од својот делокруг1, 

училишниот одбор соработува со другите органи на 
гимназијата, како и со органите на стопански; и 
општествени организации кои можат да придонесат 
за решавањето на воспитно-образовните проблеми 
на гимназијата. 

За таа цел може да се одржуваат заеднички 
состаноци со Наставничкиот совет, за анализа на 
целокупната орга,низација и работа на гимназијата, 
а членовите на училишниот одбор можат, за што 
подобро познавање на проблемите на одделни кла-
сови и целата гимн,азија, да присуствуваат на со-
станоците на класните и Наставничкиот совет. 

Член 132 
Училишниот одбор ги разгледува на крајот на 

првото и второто полугодие, а врз основа на изве-
штајот на директорот на гимназијата, работата и 
резултатите од работата на класните совети, На-
ставничкиот совет и директорот на гимназијата. 
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Член 133 
Училишниот одбор има најмалку седум члена, 

Член 134 
Училишниот одбор, го сочинуваат: 
одреден број членови што ги именува надлеж-

ниот народен одбор на заедничка седница на обата 
собора, а по предлог на советот надлежен за рабо-
тите на просветата; 

одреден број членови што ги избираат заинте-
ресира.ните стопански и општествени организации, 
стручни здруженија и установи од редовите на 
своите членови; 

одреден број членови што ги избира Настав-
ничкиот совет од своите редови; 

одреден број членови што ги избира заедни-
цата на учениците од своите редови; 

одреден број членови што ги избираат собирите 
на избирачи од местото и околијата на гимназијата 
од редовите на граѓаните кои со својата работа мо-
жат да придонесат за успешната работа на гимна-
зијата. 

Директорот на гимназијата по својата функција 
е член на училишниот одбор. 

Претставниците на општествените организации 
и стручните здруженија и установи и заедницата 
на учениците по правило ги избира највисокиот 
орган на организацијата, здружението, односно за-
едницата, а ако изборот паѓа помеѓу заседанието на 
највисокиот орган ((годишно собрание, пленум и 
слично) изборот го врши извршниот орган на орга-
низацијата односно установата. Одлуката за избо-
рот во овој случај му се поднесува на дополнителна 
потврда на највисокиот орган на организацијата 
или установата. 

Со правилата на гимназијата се утврдува вкуп-
ни-от број на членовите на училишниот одбор, бро-
јот на членовите што ги именуваат односно изби-
раат одделните органи, собирите на избирачи, заед-
ницата на учениците, Наставничкиот совет, уста-
новите и организациите, како и кои организации ги 
избираат членовите на училишниот одбор на гим-
назијата. 

Член 135 
Училишниот одбор се избира на две години, 
Училишниот одбор се избира во месец септем-

ври. 
Член 136 

Организацијата или органот што ги избира чле-
новите на училишниот одбор може одделен? член 
што го избрала односно именувала да го разреши 
од должност и пред истекот на рокот од член 135 на 
овој закон ако тој не е во можност да ја врши или 
ако ја запоставува својата должност. 

Член 137 
Општинскиот односно околискиот собор на на-

родни.от одбор може да го распушти училишниот 
одбор и да определи избор на нов ако неговата р а -
бота е спротивна на прописите. 

Против актот за распуштањето, училишниот 
одбор може да поднесе жалба непосредно до око-
лискиот народен одбор односно до Извршниот совет1. 

Член 138 
Од својата средина училишниот одбор избира 

претседател. 

Директорот, наставник од гимназијата, како и 
ученик од училишната заедница не може да биде 
избиран за претседател на училишниот одбор. 

Член 139 
За работите од својот делокруг училишниот од-

бор одлучува на седници. 
Училишниот одбор може полноважно да одлу-

чува ако на седницата присуствуваат повеќе од 
половината од сите членови, а одлуките се донесу-
ваат со мнозинство 'гласови на присутните членови. 

На седницата на училишниот одбор се води за-
писник. 

Член 140 
Училишниот одбор се состанува по потреба, а 

задолжително во почетокот на учебната година, на 
крајот на полугодието и по завршувањето на на-
ставата во секоја учебна година. 

Член 141 
Седниците на училишниот одбор ги свикува 

претседателот. 
Претседателот е должен да свика седница и по 

барање на една третина од членовите на училиш-
ниот одбор, директорот на гимназијата, Наставнич-
киот совет или ,на предлог на заедницата на уче-
ниците во гимназијата. 

Претседателот може да свика седница и по ба-
рање на заинтересирана организација или установа 
за претресување на прашања што се од општ инте-
рес за гимназијата и соодветната организација или 
установа. 

Член 142 
Претседателот го утврдува предлогот на днев-

ниот ред за седницата на училишниот одбор. Во 
подготвувањата на седницава на претседателот му 
помага директорот на гимназијата. 

Член 143 
Одлуките на училишниот' одбор донесени по 

работите од неговиот делокруг се задолжителни за 
Наставничкиот совет, класниот совет и директорот. 

Училишниот одбор може да дава препораки за 
работата на Наставничкиот совет,- класните совети 
и директорот на гимназијата. 

Член 144 
За подготвување и проучување на одделни пра-

шања од својот делокруг училишниот одбор може 
да образува комисии. 

Со работата на комисијата раководи претседа-
тел што го именува училишниот одбор од редот на 
своите членови. 

Член 145 
Членовите на училишниот одбор се должни по-

времено да ги информираат телата што ги избрале 
за работата на училишниот одбор, за својата работа 
и за работата на гимназијата. 

Член 146 
Училишниот одбор на крајот на учебната го-

ди,на поднесува извештај за работата на гимнази-
јата до надлежниот народен одбор. 

Училишниот одбор е должен да поднесе изве-
штај и по барање на општинскиот односно околи-
скиот собор на надлежниот народен одбор. 
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2. Наставнички совет 

Член 147 
Наставничкиот совет раководи со целокупното 

воспитување и образование на учениците, а ги врши 
особено овие работи: 

1. се грижи за успешно остварување на целите 
на воспитанието и образованието во гимназијата, 
а особено за изведувањето на наставата, унапреду-
вањето и усогласување на работата на воспитува-
њето и образованието и донесува соодветни закл,у-
чоци и предлози; 

2. расправа за работата и резултатите на од-
делни паралелки, класни совети и наставници,, како 
и поднесува предлози за подобрување на нивната 
работа и работата на гимназијата во целина; 

3. ги разработува наставните програми, го 
утврдува начинот на нивната реализација и дава 
предлози за нивното подобрување. 

4. донесува годишен план за работа на гимна-
зијата и му го доставува на потврда на училишниот 
одбор; 

5. врши расподелба на работите и задолжени-
јата на класните совети и одделните наставници; 

6. го утврдува планот за производната работа 
и слободните активности по предлог од училишната 
заедница, општествените и стопанските организации 
и установи, просветно-педагошката служба и учи-
лишниот одбор; 

7. го утврдува планот за физичкото и здрав-
ственото воспитување и општата и културна деј-
ност на гимназијата во рамките на годишниот план:; 

8. му дава мислела на училишниот одбор за ос-
новање на ученички организации и друштва; 

9. ја следи и ја оценува педагошката оправ-
даност на изборот на настав,ните форми и методи 
на работа од страна на одделни: наставници; 

10. одлучува за поделбата на класовите во па-
ралелки во согласност со училишниот одбор и со-
ветот за просвета на надлежниот народен одбор, 
одредува класни раководители и го утврдува распо-
редот на учениците во паралелките; 

11. ги распределува наставниците по предмети 
и паралелки во склад со постојните прописи; 

12. го утврдува рокот на полагањето на клас-
ните и другите испити; 

13. ја утврдува програмата за стручното усовр-
шување на наставниците и за таа цел презема мер-
ки, како и соработува со просветно-педагошката 
служба; 

14. организира меѓусебна измена на искуствата 
со соседните гимназии; 

15. дава мислења и предлози за предлогот на 
претсметката на приходите и расходите; 

16. се грижи за училишниот имот; 
17. го претресува извештајот што директорот на 

гимназијата му го поднесува на училишниот одбор 
за работата на класните совети, Наставничкиот со-
вет и директорот на гимназијата и дава предло-зи 
за измени; и дополнувања на извештајот; 

18. претресува одделни прашања од делокругот 
на училишниот одбор и предлага донесување на 
соодветни заклучоци и мерки; 

19. му ги предлага на училишниот одбор пра-
вилата и куќниот ред на гимназијата; 

20. доделува награди, изречува пофалби, како 
и дисциплински мерки на учениците според постој-
ните прописи и правилата на гимназијата; 

21. ги одобрува екскурзиите во траење повеќе 
од два дена; 

22. решава по жалбите на учениците односно 
нивните родители кога тоа му е ставено во дело-
круг; 

23. организира состаноци со учениците и роди-
телите за расправање по работата и успехот на 
гимназијата; 

24. врши и други работи што со овој закон, дру-
ги прописи и правилата на гимназијата му се ста-
вени во делокруг. 

Член 148 
Наставничкиот совет во почетокот на секоја 

учебна година утврдува своја програма за работа, 
во која го предвидува решавањето на актуелните 
проблеми на учениците и гимназијата врз основа на 
извршената анализа н,а крајот на минатата година 
и предвидува конкретни мерки за нивното реша-
вање во рамките на годишниот план на гимна-

зијата. 

Член 149 
Наставничкиот совет го сочинуваат сите по-

стојани и хонорарни наставници во гимназијата. 

Член 150 
Наставничкиот совет работи на седници. 
Наставничкиот совет одржува седници по по-

треба, а најмалку еднаш во дрва месеца,. 
Седниците на Наставничкиот совет ги свикува 

директорот по своја иницијатива, а должен е да 
свика седница по барање на училишниот одбор, 
класниот совет или една петина од наставниците, 
како и на предлог на заедницата на учениците во 
гимназијата. 

Со седниците на Наставничкиот совет раководи 
директо-рот. 

За работата на седниците се води записник. 

Член 151 
Наставничкиот совет полноважно одлучува ако 

на седницата се присутни повеќе од половината 
членови. 

Одлуката на Наставничкиот совет е полноважна 
ако за неа гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број членови на советот. 

Член 152 
Кога на седницата на Наставничкиот совет се 

претресуваат прашања за чие решавање е потребно 
мислење и предлог на учениците, Наставничкиот 
совет може да донесе заклучок тоа прашање прет-
ходно да го разгледа заедницата на учениците на 
гимназијата и да повика на седницата претставник 
што ќе го одреди заедницата на учениците. 

3. Класен совет 

Член 153 
За разгледување и реша,вање на прашањата за 

изведувањето на наставно-воспитната работа, како 
и други прашања што се од интерес за одделни 
класови односно на паралелки се формираат класни 
совети. 
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Член 154 
Класниот совет се занимава со сите образовни, 

воспитни и организациони прашања на паралелка-
та, а особено: 

1. ја усогласува работата на сите наставници на 
паралелката; 

2. ја разгледува наставата, (производната рабо-
та, слободните активности и другите форми на вос^ 
питно-образовната работа на гимназијата, учењето 
и работата на учениците и презема мерки за поус-
пешна настава, за подобар успех на учениците во 
учењето и поведението; 

3. го утврдува распоредот на училишните пис-
мени задачи; 

4. ја утврдува програмата за физичкото и здрав-
ственото воспитување во паралелката; 

5. дава пофалби и награди, како и изречува 
дисциплински мерки во рамките на овластувањата 
утврдени со прописите и правилата на гимназијата; 

6. соработува со родителите во решавањето на 
воспитно-образовните проблеми; 

7. на директорот и на Наставничкиот совет им 
ги предлага на одобрување плановите за излети и 
екскурзии на паралелката; 

8. ги разглед,ува прашањата поставени на роди-
телските состаноци на паралелката; 

9. врши и други работи што со посебни прописи 
му се ставени во делокруг. 

Член 155 
Класниот совет го сочинуваат сите наставници 

на секој клас. Ако класот е разделен на повеќе па-
ралелки, класниот совет го сочинуваат наставниците 
на секоја паралелка. 

Член 156 
Класниот совет работи на седници. 
Седниците на советот ги свикува по потреба 

класниов раководител и со нив раководи. Тој е 
должен да свика седница и по барање на училиш-
ниот одбор, Наставничкиот совет или директорот, 
како и од училишната заедница и од членовите на 
класниот совет. 

Одлуката на советот е полноважна ако за неа 
гласаат мнозинството на сите членови. 

На седницата на советот се води записник. 

Член 157 
Ако класот има повеќе паралелки, наставниците 

од сите паралелки се состануваат со цел да ги раз-
гледаат прашањата од заеднички интерес. 

Заедничка седница на наставниците од сите 
паталелки од еден клас свикува по потреба дирек-
торот на училиштето, кој е должен да свика седни-
ца и по барање на повеќе класни раководители од 
вкупниот број паралелки од тој клас. 

Член 158 
Кога на седницата на класниот совет се разгле-

дуваат прашања за чие решавање е од значење и 
мислењето и предлогот на учениците, советот може 
да донесе заклучок тоа прашање прво да го разгле-
да заедницата на учениците на гимназијата и на 
седницата да го повика претставникот што ќ е го 
одреди заедницата на учениците. 

4. Директор 

Член 159 
Директорот на гимназијата ја претставува гим-

назијата и е нејзин законски застапник и непосред-
но управува со гимназијата во склад со прописите, 
како и со заклучоците на училишниот одбор и На-
ставничкиот совет. 

Директорот непосредно ја организира работата 
на гимназијата во склад со одредбите на овој закон 
и годишниот план на гимназијата, а во рамките 
на заклучоците на училишниот одбор и Наставнич-
киот совет. 

Во гимназиите кои имаат повеќе од 12 пара-
лелки директорот може да има помошник. 

Член 160 
Директорот е педагошки раководител на гим-

назијата. Тој врши инструктивно-педагошки над-
зор над правилното и планско изведување на Вос-
питно-образовната работа, за да се остварат што 
поуспешно воспитно-образовните задачи на гимна-
зијата. 

Во врска со својата инструктивно-педагошка 
задача директорот е особено должен: 

1. да ги запознава и развива стручните, педа-
гошките, моралните, општествените и работните 
способности на наставниците во гимназијата и да 
ги поттикнува на иницијатива и самостојност во 
наставно-воспитната работа, особено во применува-
њето на нови подобри форми и методи на работа; 

2. ги посетува часовите на наставниците, да вр-
ши анализа на нивната работа, да им помага со 
совети и да ги упатува на стручна и педагошка ли-
тература; 

3. да ја проучува односно да организира проу-
чување во соработка со просветно-педагошката 
служба и да ја проверува организацијата и начи-
нот на изведувањето на наставата со цел да ја 
утврди вредноста на методите, формите и видовите 
на сите воспитно-образовни дејности на гимназија-
та, како и да ја води книгата на лични забелешки 
за наставниците врз основа на кои врши оцена на 
работата на наставниците во склад со постојните 
прописи; 

4. да соработува со околиската просветно-педа-
гошка служба. 

Директорот на гимназијата, во соработка со 
училишниот одбор и Наставничкиот совет е должен 
со својата примерна работа, залагање и грижа за 
напредувањето на гимназијата да работи на разви-
токот на Наставничкиот колектив, угледот на учи-
лиштето и неговите позитивни традиции и на раз-
вивањето на неговата културна и просветна дејност 
во својата средина. 

Член 161 
Директорот на гимназијата го составува пред-

логот на претсметка на приходите и расходите на 
гимназијава и предлогот на завршната сметка и 
му ги поднесува на училишниот одбор. 

Директорот на гимназијата е наредбодател за 
извршување на претсметката на гимназијата. 
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Член 162 
Директорот го составува годишниот план на 

гимназијата и му го поднесува на Наставничкиот 
совет. 

Директорот ги подготвува и претседава на сед-
ниците на Наставн,ичкиот совет, се грижи за извр-
шувањето на законите и другите прописи, како и 
за извршувањето на заклучоците и препораките на 
училишн,иот одбор и Наставничкиот совет и рако-
води, со администрацијата на гимназијата. 

Директорот спрема наставниците ги врши пра-
вата на непосреден дисциплински старешина. 

Член 163 
Бројот ,на наставните часови што директорот на 

гимназијата е должен да ги има се одредува со по-
себни прописи. 

Член 164 
Во случај на спреченост на директорот на гим-

назијата, советот за просвета на надлежниот наро-
ден одбор ќе одреди наставник што ќе го заменува 
директорот додека трае неговата спреченост. 

Член 165 
Директорот на гимназијата ќе го запре извр-

шувањето на заклучокот на училишниот одбор, 
Наставничкиот совет или класниот совет што е до-
несен вон управната постапка, ако смета дека за-
клучокот не е во склад со прописите. 

Директорот е должен запрениот заклучок на 
училишниот одбор или Наставничкиот совет веднаш 
да го достави преку надлеж,ниот орган на управата 
до советот за просвета на општинскиот народен од-
бор. Советот е должен да донесе решение за за,пре-
ниот заклучок во рок од еден месец. 

Ако советот не донесе решение во предвидениот 
рок, заклучокот на училишниот одбор односно На-
ставничкиот совет станува полноважен. 

Директорот е должен запрениот заклучок на 
класниот совет веднаш да му го достави на На-
ставничкиот совет, кој за запрениот заклучок без 
одлагање ќе донесе решение. 

Член 166 
Директорот на гимназијата се назначува и раз-

решува во склад со одредбите на Законот за јав-
ните службеници. 

За директор може да биде назначено лице кое 
ги исполнува условите за наставник на гимназија. 

5. Класен раководител 

Член 167 
Секоја паралелка има свој класен раководител 

што го одредува Наставничкиот совет по предлог на 
директорот на гимназијата од редот на поискусните 
наставници на гимназијата. 

Класниот раководител е педагошки, организа-
ционен и административен раководител на пара-
лелката, а ги врши особено овие работи: 

1. ги свикува седниците на класниот совет и 
раководи со нив; 

2. се грижи за правилното воспитување на уче-
ниците во својата паралелка и настојува учениците 
складно да се развиваат во интелектуален, работен, 
морален и физички поглед; 

3. бара најпогод,ни форми за развивање на здрав 
класен колектив; 

4. се грижи за совладување на наставната про-
грама во п,аралелка^, за организирање на дополни-
телна наставна активност и за вклучување на сво-
јата паралелка во производствената работа и сло-
бодните активности на гимназијата; 

5. дава пофалби, како и им наречува дисци-
плински мерки на учениците и му предлага на 
класниот совет, односно на Наста,вничкиот совет на-
градување, пофалување и изречување на дисци-
пли,нски мерки на учениците кога тоа му е ставено 
во делокруг; 

6. ги посетува наставниците на паралелката на 
часовите и се советува со нив по одржаната на-
става; 

7. се грижи учениците да се здобијат со кул-
турни и хигиенски навики и ја следи нивната здрав-
ствена состојба; 

8. ги прима родителите, старателите и воспи-
таните на учениците поради советување за нивното 
поведение и учење, а по потреба ги посетува роди-
телите или старателите во домот на ученикот или 
пак ги повикува во училиштето; 

9. води евиденција за изостаноците на учени-
ците; 

10. по потреба, а најмалку еднаш во два ме^ 
сеца му поднесува устен извештај на директорот на 
гимназијата за положбата на паралелката; 

11. се грижи за планот за работата на предмет-
ните наставници и ја осигурува координацијата ме-
ѓу нив; 

12. составува план за работа на класниот совет; 
13. одржува по потреба, а најмалку еднаш во 

две недели, класен час на кој ги решава образов-
ните, воспитните и другите проблеми на паралел-
ката; 

14. ги води сите класни книги и ги попол,нува 
годишните свидетелства од главната книга; 

15. во ученичките досија и книшки внесува за-
белешки! за работата и залагањето на учениците. 

6. Собрание 

Член 168 
Секоја учебна годи,на по свршувањето на на-

ставата се свикува годишно собрание на кое уче-
ствуваат: членовите на училишниот одбор, настав-
ниците, учениците, родителите и други граѓани, 
претставници на органите, 'стопанските организа-
ции, стручните здруженија и установите чија деј-
ност е поврзана со работата на гимназијата или со 
воспитувањето на младината. 

На собранието директорот" поднесува извештај 
за работата на гимназијата. На собранието можат да 
се утврдуваат натамошни смерници за работата во 
идната учебна година. 

Поблиски прописи за работата на собранието се 
донесуваат со правилата на гимназијата. 

IX. ЕВИДЕНЦИЈА И СВИДЕТЕЛСТВА , 

Член 169 
Гимназијата води евиденција според сојузните 

прописи за единствената евиденција во училиштата. 
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V 
Член 170 

Гимназијата издава 'свидетелства -хењето и 
поведението на учениците во одделните класови и 
свидетелства за положениот завршен испит. 

Свидетелството за учењето и поведението за 
одделен клас му се издава на ученикот на крајот 
на учебната година, а свидетелството за одржаниот 
завршен испит кога ученикот ќе го положи тој 
испит. 

Член 171 
На учениците кои полагаат поправен, класен 

или вонреден испит им се издаваат еднакви свиде-
телства како и на учениците кои се оценуваат во 
класот, со забелешка дека ученикот полагал испит. 

На учениците кои полагаат дополнителен испит 
не им се издаваат свидетелства, а резултатот од 
испитот се забележува на грбот на свидетелството 
ако ученикот се пријави на дополнителниот испит. 

Член 172 
Врз основа на поднесена молба, гимназијата мо-

же да издава во'текот на учебната година уверение 
за школувањето. 

Член 173 
За подобро следење и што пообјективно оцену-

вање успехот и напредокот на учениците се вове-
дуваат ученички досија и ученички книшки. 

Член 174 
Свидетелствата што ги издава гимназијата, како 

и ученичките книшки имаат карактер на јавна 
исправа. 

Член 175 
Советот за просвета на НР Македонија ја про-

пишува фармата и содржината на свидетелствата, 
ученичките книшки и доси јата, како и начинот на 
нивното водење односно издавање. 

X. АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 176 
Гимназијата има секретару 
Секретарот на гимназијата ги врши сите рабо-

ти од административното и материјално-финансис-
кото работење на гимназијата под надзор на ди-
ректорот. 

Член 177 
За вршење на административни, технички и 

други слични работи, гимназијата има потребен број 
административен, технички и помошен персонал, 
кој се утврдува со актот за систематизација. 

XI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

Член 178 
Надлежниот народен одбор ги врши овие ра-

боти: 
1. ја претресува општата работа и прашањата 

од заеднички интерес за развитокот и унапредува-
њето на работата на гимназиите на своето подрачје; 

2. предлага програма за развитокот на гимна-
зиите на своето подрачје; 

3. основува гимназии во рамките на програмата 
што ја утврдува Извршниот совет и го одредува 
името на гимназијата; 

4. обезбедува материјални средства за работа и 
издршка на гимназијата; 

5. го назначува и разрешува директорот на гим-
назијата; 

6. дава предлог за укинување на гимназијата. 
Основањето на гимназиите, обезбедувањето на 

материјални средства за работа и издршка на гим-
назиите, утврдувањето на предлогот на програма за 
развитокот на гимназиите го вршат обата собора на 
народниот одбор рамноправно; директорот на гим-
назијата го назначуваат обата собира на заедничка 
седница, а другите работи од претходниот став на 
овој член ги врши око,лискиот односно општинскиот 
собор. 

Член 179 
Општинскиот собор на народниот одбор на оп-

штината, без оглед кој ја основал гимназијата, ја 
претресува општата работа и состојбата на гимна-
зиите од своето подрачје. 

Член 180 
Советот на општинскиот народен одбор надле-

жен за работите на просветата врши надзор над 
управувањето со општона,родниот имот што ќ е да-
ден на користење на гимназијата. 

Член 181 
Советот за просвета на надлежниот народен од-

бор е должен најмалку еднаш годишно да одржи 
состанок со претставниците на сите училишни од-
бори од подрачјето на општината односно околи-
јата за расправање на начелни и други прашања од 
интерес за работата на гимназиите. 

Член 182 
Советот за просвета на надлежниот народен од-

бор ги врши овие права и должности: 
1. ја проучува и претресува состојбата и пра-

шањата што се од заеднички интерес за гимна-
зиите на неговото подрачје и му дава предлози на 
народниот одбор за донесување прописи и презе-
мање мерки од неговиот делокруг; 

2. донесува прописи и мерки за кои е овластен 
со овој закон; 

3. им дава препораки на училишните органи 
но прашањата од заеднички интерес за гимназиите; 

4. ги претресува извештаите на просветно-пе-
дагошката служба за работата на гимназиите; 

5. му дава предлози на народниот одбор за 
основање на гимназија; 

6. ги потврдува правилата на гимназијата; 
7. ги претресува годишните извештаи за рабо-

тата на гимназиите, прашањата на наставно-воспит-
ната работа и за остварувањето на наставните про-
грами; 

8. ги претресува предлозите на пресметките 
на гимназиите и ги доставува со свое мислење до 
народниот одбор; 

9. решава за распишување конкурси за упраз-
нетите места за директори и наставници на гимна-
зиите; 

10. ги назначува и разрешува наставниците во 
согласност со другите прописи; 

11. врши и други работи што со овој закон и 
други прописи се ставени во негова надлежност. 
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Член 183 
Кога советот за просвета на надлежниот на-

роден одбор ќе ги претресува прашањата што се 
однесуваат за работата на гимназијата, е должен 
да ги повика на седницата претставникот на учи-
лишниот одбор и директорот на гимназијата. Тие 
можат да учествуваат во работата на седницата, но 
без право На одлучување. 

Член 184 
Органот на управата на општи,нскиот народен 

одбор надлежен за работите на просветата врши 
надзор над законитоста на работата на гимназијата 

Член 185 
Во вршењето' правата на надзор над законито-

ста на работата на гимназиите органот ,на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за ,рабо-
тите на просветата има право да бара од директо-
рот на гимназијата податоци за работата на гимна-
зијата и други податоци потребни за вршење на ра-
бовите од делокругот на органот на управата. 

Ако органот на управата од претход,ниот став 
утврди дека органите на управувањето со гимна-
зијата не се придржуваат за прописите, е должен 
да им обрне внимание на несогласноста н,а нивната 
работа со прописите и на нивните обврски што про-
излегуваат од прописите. 

Ако органот на управата утврди дека училиш-
ниот одбор или Настав,ничкиот совет на гимна,зи-
јата донеле заклучок вон управната постапка што 
е во спротивност со прописите, ќе го запре заклу-
чокот и без одлагање ќе му го достави на општин-
скиот совет за просвета, кој ќе донесе решение за 
запрениот заклучок во рок од еден месец. 

Член 186 
Органот на управата на надлежниот народен 

одбор надлежен за работите на просветата ги врши 
овие работи: 

1. води евиденција на наставниците; 
2. ги решава жалбите за кои е надлежен; 
3. им помага на органите на гимназијата во 

нивната работа; 
4. врши и други работи што со овој закон и 

други прописи му се -ставени во надлежност. 

Член 187 
Надлежен народен одбор односно негов орган 

во смисла на одредбите на оваа глава е народниот 
одбор што ја основал гимназијата односно неговиот 
орган. 

Член 188 
Советот за просвета на НР Македонија, покрај 

правата и должностите што му се одредени со по-
себни прописи, во поглед на гимназиите ги врши 
особено овие права и должности' 

1. ја претресува општата положба и праша-
њата од заеднички интерес за развитокот и уна-
предувањето на гимназиите на територијата на Ре-
публиката; 

2. ги претресува извештаите на просветно-пе-
дагошката служба за работата на гимназиите на 
територијата на Републиката и дава насоки за ра-
бота; 

3. се грижи за подготвувањето и стручното 
усовршување на Наставничкиот к,адар во гимна-
зиите; 

4. му предлага на Извршниот совет ,програма 
за развитокот на гимназиите; 

5. ги донесува наставните планови и програми 
за гимназиите; 

6. се грижи за раздавањето на учебници, при-
рачници и за изработката на наставни средства и 
го одобрува нивното издавање односно изработка; 

7. се грижи за извршувањето на прописите за 
гимназиите; 

8. дава предлози и мислења за средствата што 
треба да се обезбедат во буџетот на Републиката 
за.проширување на училишната мрежа, одржување 
на училишните згради и унапредување работата на 
гимназиите; 

9. ги одредува насоките и пропишува норма-
тивите за изградба на уч,илишни згради, опрема и 
настав,ни средства за гимназиите; 

10. води општа евиденција за наставниците во 
гимназиите на територијата на Републиката; 

11. врши и други работи што со овој закон и 
други прописи се ставени во негова надлежност во 
поглед на гимназиите во Републиката. 

Член 189 
Просветно-педагошката служба на околиски на-

роден одбор и Заводот за унапредување на школ-
ството на НР Македонија преку просветните совет-
ници во поглед на гимназиите ги врши особено овие 
права и должности: 

1. ја следи и ја проучува работата, појавите и 
проблемите и врши систематски педагошки надзор 
во гимназиите на подрачјето на околијата односно 
Републиката; 

2. врши надзор над извршувањето на пропи-
сите за организацијата и работата на гимназиите, 
како и над изведувањето на наставата и другите 
формЈ! на работа во гимназиите; 

3. им помага на наставниците во ни,вната ра-
бота и стручното усовршување, ја поттикнува ини-
цијативата и творечкото пристапување кон рабо-
тата и им дава препораки за работата и стручна 
помош во решавањето на проблемите на кои тие 
наидуваат; 

4. систематски ги следи и ги проучува резул-
татите и достигањата во областа на педагошката 
теорија и пракса, им дава помош на наставниците 
во гимназиите во запознавањето и применувањето 
на тие достигања и учествува во организирањето 
на мерките за применување на современите начела 
и методи на воспитувањето и образованието; -

5. поднесува до надлежниот совет за просвета 
извештај, предлози и мислења по прашања,та за 
гимназиите; 

6. организира семинари, курсеви и други фор-
ми за стручно усовршување на настав,ниците во 
гимназиите. 

Поблиски одредби за пра,вата и должностите на 
просветно-педагошката служба во однос на гимна-
зијата се донесуваат со посебен закон. 
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XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 190 
Извршниот совет ќе донесе програма за раз-

витокот на гимназиите најдоцна до 30 јуни 1960 го-
дина. 

Член 191 
Советот за просвета на НР Македонија до 

30 јуни 1960 година ќе донесе нов наставен план и 
програма за гимназиите и ќе го одреди нивното во-
ведување во сите класови. 

Член 192 
Постојните гимназии ќе се сообразат со одред-

бите од овој закон до крајот на учебната 1959/1960 
година. 

По истечувањето на роковите од претходниот 
став Извршниот совет може, по предлог на Советот 
за просвета на НР Македонија, привремено да ја 
одобри понатамошната работа на одделни гимназии 
иако не ги исполнуваат условите од овој закон. 

Член 193 
До донесувањето правилата на гимназијата, 

вкупниот број на членовите на училишниот одбор, 
телата и бројот на членовите што тие ќе ги имену-
ваат односно избираат, како и начинот на изборот 
на новиот училишен одбор ќе го одреди, во склад 
со овој закон, постојниот училишен одбр на гимна-
зијата во согласност со советот за просвета на на-
родниот одбор на околијата. 

Член 194 
Советот за просвета на НР Македонија ќ е се 

грижи за спроведувањето на овој закон. 

Член 195 
До донесувањето поблиски прописи врз основа 

на овој закон остануваат во сила сите досегашни 
прописи за организацијата, животот и работата на 
гимназиите, доколку не се во спротивност со одред-
бите на овој закон. 

Член 196 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по ц/ѓго-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

150. 
На основа член 352 став 3 од Законот за јавните 

службеници (I,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/57), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТ НА ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА 
И НОЌНОТО ДЕЖУРСТВО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ОД ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕНИ ВО 

ВЕТЕРИНАРНИ УСТАНОВИ 

I. 
Старешината на ветеринарната установа, во 

(склад со постојните прописи, на службениците од 
ветеринарната струка може да им нареди да рабо-
тат прекувремено, кога тоа го бара особената по-
треба на службата на одделна установа. 

И. 
На службениците од ветеринарната струка на 

работа во ветеринарна установа во која не е одре-
ден посебен додаток според ефектот на работа, а 
кои по наредба на старешината работат прекувре-
мено, им припаѓа надомест за секој час прекувре-
мена работа, во износ кој е за 50% поголем од из-
носот што им припаѓа за еден час редовна работа 
на име основна и положај на плата. 

III. 
Во ветеринарните установи во кои не е одре-

ден посебен додаток според ефектот на работа а со 
одлука на управ,ниот одбор на установата е вове-
дена служба на ноќното дежурство, на службени-
ците од ветеринарната струка им припаѓа надомест 
и тоа: на службениците со нижа стручна спрема 
800 динари, со "средна и виша стручна спрема 1.000 
динари и со висока стручна спрема 1.200 динари. 

За дежурството што трае помал број часови од 
предвиденото време во претходниот став на вете-
ринарниот службеник што дежура му припаѓа по-
мал износ, сразмерно со бројот на предвидените 
часови на дежурството. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Др. 09-1448/1 
25 (септември 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

151. 
На основа член 2 став 2 и член 3 (став ^ 2 од 

Уредбата за основање Советот за научна работа на 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 18/58 г-.), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНА РАБОТА 

1. Во Решението ИС бр. 180 од 24-1ХЧ958 годи-
на ^,Службен весник на НРМ" бр. 32/58) се врши 
следното изменување: 

— Се разрешува од должност член на Советот 
за научна работа — Паплер инж. Славко, поради 
заминување на нова должност вон од НРМ. 

— За член на Советот за научна работа на НРМ 
се именува Доленц инж. Марјан, директор на За -
водот за геолошки истражувана на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-1704/1 
25 септември 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, ^ Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. ^ Љупчо Арсов, с. р. 
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152. 
На основа член 13 став 2 од Законот за органи-

те на управата во Народна Република Македонија, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И 

КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА НРМ 

I. Се разрешуваат од членови на Советот за со-
цијална политика и комунални прашања на НРМ: 

1. Стојановски Александар, јавен обвинител за 
Скопска околија; 

2. Велковиќ Брана, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

3. Лазаровски Лазар, началник во Советот за 
просвета на НРМ; 

4. Јорданов инж. Коле, потпретседател на На-
родниот одбор на Скопска околија; и 

5. Пото арх. Љубомир, директор на Заводот- за 
урбанизам на НО на Скопска околија. 

II. За членови на Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ се именуваат: 

1. Митевски Никола, член на Секретаријатот на 
Републичкиот совет на 'синдикатите на НРМ; 

2. Хололчев инж. Круме, професор на Технич-
киот факултет во Скопје; 

3. Јонич Ничо, инспектор на трудот во Секре-
таријатот за труд на ИС; 

4. Ивановски Стоилко1, апсолвент на Правниот 
факултет во Скопје; 

5. Трајковски Танаско, службеник во ДСВР 
на НРМ; 

6. Личеноски Љупчо, педагог во Советот за ро-
дители и деца во Скопје; и 

7. Анастасов Киро, потпретседател на Народ-
ниот одбор на Скопска околија. 

ттт. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-1733/1 
25 септември 1959 год. 

Скопје 
Извршен сов^т 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

153. 
На основа член 13 став 2 и член 14 став 1 од 

Законот за орга,ните на управата во Народна Ре-
публика Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО 

ЗДРАВЈЕ НА НРМ 

I. Во Решението ИС бр. 162 од 12 јули 1958 г. 
се вршат следните изменувања: 

1) Се разрешуваат од должност членовите на 
Советот за народно здравје на НРМ поради истекот 
на мандатниот период и тоа: 

— Георги Тутунџиев, советник на Народното со-
брание на Народна Република Македонија; 

— Аки Симовски, директор на Заводот за фи-
зичка култура; 

— Мице Димевски, пом. секретар на трудот; 
— Панта Илиев, јавен правобранител на НРМ. 
2) Во Советот за народно здравје на НРМ се 

именуваат за членови на 2 години од редот на гра-
ѓаните и тоа: 

— Ангеле Божиновски, народен пратеник; 
— Славко Матовски, в. д. директор на Заводот 

за физичка култура на НРМ; 
— Рада Иванова, началник во Секретаријатот 

за труд на ИС; и 
— Нада Богданова, службеник на Советот за 

социјална политика и комунални прашања на НРМ. 
II. Во останатиот дел Решението за именување 

^членови на Советот за народно здравје на НРМ, 
ИС бр. 162 од 12 јули 1958 г. („Службен весник на 
НРМ" бр. 24/58) — останува во сила. 

III. Ова решение влегува во сила веднаш. 
3 

Бр. 09—1773/1 
25 септември 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

154. ^ 
На основа член 13 став 2 од Законот за органите 

на управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА КУЛТУРА НА НРМ 

I. За членови во Совет за култура на НРМ се 
им,енуваат: 

а) на две години: 
— Малинска Веселинка, -народен пратеник; 
— Зафировски Митко, директор на Народната 

библиотека; 
— Митрев Димитар, редовен професор на Уни-

верзитетот во Скопје; 
— Станковски' Бошко, народен пратеник; 
б) на една година: 
— Чашуле Коле, писател; 
— Коцо Димче, вонреден професор на Универ-

зитетот во Скопје; 
— Богданов Петре — Кочко, директор на опе -

рата; и 
— Јаневски Славко, писател. 
II. Со ова решение се става вон сила Решението 

за именување членови на Советот за култура на 
НРМ ИС бр. 146 од 12 јули 1958 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 24/58). 

III. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во ,,Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр, 09—1844/1 
25 септември 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Тра,јче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 
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155. 
На основа член 46 од Основниот закон за 

филмот ((„Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/56 г.) и 
член 29, 301 и 33 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Извршниот совет („Службен весник 
на НРМ" бр. 21/58 г.), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ СОВЕТ ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ 
НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

I. Во Решението ИС број 186 од 24. IX. 1958 год. 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 32/58) за именување 
Совет за избор на филмови на Претпријатието' за 
изнајмување на филмови „Македонија" — Скопје 
се вршат следните изменувања: 

- ЧУШКАР БОРО, службеник на ДСВР на 
НРМ, се разрешува од должноста член на Советот 
на Цретпријатието за изнајмување на филмови 
„Македонија" — Скопје; 

- ДИМИТРИЈЕ ОСМАНЛИ, филмски работ-
ник, се именува за член на Советот на претприја-
тието за изнајмување на филмови „Македонија" -
Скопје. 

И. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото донесување. 

Бр. 09—1793/1 
25 септември 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12767/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Митовска Љубица, родена на 5 август 1924 
година, во град Тетово, Тетовска околија, од татко 
Ановски Андреја и мајка Бора, така што во иднина 
фамилијарното име ќе ќ гласи Ивановска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (1172) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12723/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Василевски Живко, роден на ден 24 ноември 
1933 година во село Вишни, Охридска околија, од 
татко Василевски Јован и мајка Петра Крстоска, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Николовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (161) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. со решението бр. 12—12711/1 од 27 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Багашевска Веселинка, родена на 29 октом-
ври 1940 година во село Вишни, Охридска околија, 
од татко Линкиноски Митре и мајка ЛЗинкиноска, 
род. Трновска Мартина, така што во иднина фами-
лијарното име ќе Ј2 гласи Николоска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—7655/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Тасевски Љубин, роден на 18 октомври 1928 
година во село Царев Двор, Охридска околија, од 
татко Тасевски ѓорѓи и мајка Костадинка, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Андо-
носки. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (1163) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—13603/1 од 8 септем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Клисаров,иќ Димитрије, роден на 4 ок-
томври 1929 година во град Крагујевац, околија 
Крагујевац, НР Србија, од татко Клисаревиќ Панче 
и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му глен! Алексовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (169) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—13606/1 од 12 септем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Клисаровска Марија, родена на 
14 јули 1931 година во град Скопје, Скопска око-
лија, од татко Димитриевски Милорад и мајка Жер-
мена, така што во иднина фамилијарното име ќе Л 
гласи Алексовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (170) 

Држав-ниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—13584/1 од 12 септем-
ври 1959 година ја одобри промената на роденото 
име на Тозиевски Јевтимите, роден на 31 јули 1931 
година во Ресен, од татко Тозиевеки Стефан и мајка 
Флора, така што во иднина роденото име ќе му гла-
си Спиро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (1171) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Матка Најдевска, од е. Божиневце, општина Бу-
јановац, подаде тужба за развод на бракот против 
тужениот Томислав Најдевски, од Скопје, а сега со 
непознато место на живеење, 
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Се повикува тужениот Томислав Најдевски, од 
Скопје, а сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ" да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му биде одреден старател кој на 
расправата ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 490/59. (164) 

Олга Трендафилова Харалампиева, службеник 
од СКОПЈ е, ул. ,Д 31" бр. 16, подаде тужба за развод 
на бракот против Ѓорги Трендафилов, родум од Со-
фија, НР Бугарија, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на ОВОЈ оглас во „Служоен весник на 
НРМ", да Ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случаЈ ќе му 
биде одреден привремен старател кој на расправата 
ќе го застапува на негови трошоци. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бјр. 751/59. (165) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во Титов Велес во правната ра-
бота на тужителката Исљам Еквера Јелица, од Кра -
тово, против тужениот Исљам Енвер, од Титов Ве-
лес, сега во неизвесност, подигна постапка за развод 
на бракот. Поради тоа на тужениот му го постави 
за привремен застапник лицето Ордан Танев, су-
диски приправник при Околискиот суд во Титов 
Велес, бидејќи врз основа на член 77 ст. 2 точ. 4 
од ЗПП местожителството на тужениот е непознато 
и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по горе наведената правна работа се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно додека органот за стара-
телство не постави старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 225/59. 
(166) 

УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДО-
НИЈА" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

распишува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

со писмена понуда за изведување на Хотел-ре-
сторан „Македонија" во град Титов Велес на ул. 
„Маршал Тито '. 

Претсметковната вредност на Хотел-ресторантот 
изнесува 66.700.000 динари. 

Рок за довршување на Хотел-ресторантот е 
30-1У-1961 год. 

Писмената понуда обавезно да биде запечатена 
во плик со шифра на понудувачот. Понудата се 
предава непосредно на комисијата пред почнување 
на наддавањето кое ќе се одржи на ден 21 ноември 
1959 година во 10 саатот. 

Наддавањето ќе се одржи во Титов Велес, во 
просториите на Угостителското претпријатие „Ма-
кедонија" на ул. „Маршал Тито". 

Понудувачот е должен да внесе кауција од 2% 
од претсметковната вредност на објектот. 

Услови и други информации заинтересираните 
можат да добијат секој работен ден од 7—14 саатот 
во Угостителското претпријатие „Македонија", Ти-
тов Велес или на тел. бр. 26. 
30 октомври 1959 година 

Титов Велес 
Од Угостителското претпријатие 

„Македонија" - Титов Велес 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНИОТ 

ОДБОР НА ОПШТИНАТА ЧАШКА 

распишува 

К О Н К У Р С 

За прием на еден СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ 
на Народниот одбор на општината Чашка. 

Услови што треба да ги исполнува каЈндидатот: 
а) виша стручна спрема со положен испит за 

судија за прекршоци; 
б) средна стручна спрема со 3 години управна 

пракса и положен испит за судија за прекршоци. 
Платата на судијата за прекршоци се одредува 

според одредбите од Законот з а јавните службе-
ници, а положај ната плата на Одлуката за поло-
жајните плати на службениците во управните ор-
гани на Народниот одбор на општината Чашка. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка и 20 локална такса, со потребните документи 
предвидени во член 31 од Законот за јавните служ-
беници, се доставуваат до Конкурсната комисија на 
Народниот одбор на општината Чашка, во рок од 
15 дена по објавувањето на овој конкурс во „Служ-
бен весник на НРМ". (1848) 

Конкурсната комисија на Советот за народно 
здравје на НРМ — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни: места: 

1. Референт за болничка и амбулантно-поли-
клптичка служба. 

2. Референт за економско финансиско работење 
во здравствени установи. 

Услови за прием: под 1 завршен медицински 
факултет и положен стручен испит, ,под 2 завршен 
економски факултет и најмалку 3 години пракса во 
службата. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, положајна плата 8.000 динари а за работното 
место под 1 и посебен додаток од 20% од основната 
и положај на плата. 

Молбите со кратка биографија и потребните 
документи по член 31 од Законот за јавните служ-
беници да се поднесуваат до Советот за народно 
здравје на НРМ — Скопје. 

Овој конкурс трае до пополнувањето на ме-
к а т а . ѕ , 
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СТАНБЕНО-ШТЕДНАТА ЗАДРУГА „НОВ ДОМ" 
ВО СКОПЈЕ 

ул „Иво Рибар Лола" бр. 148 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1. двајца инженери 
2. еден правник 
3. четворица техничари 
4. двајца книговодители-билансисти 
Услови: под 1. технички факултет со право на 

потпис, под 2. правен факултет со 3 години прак-
тика, под 3. средно техничко училиште со 5 години 
практика и под 4. средно образование со 5 години 
практика. 

Од Комисијата за засновување и пре-
станување на работни односи 

На основа чл. 164 од Законот за јавните служ-
беници, Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на Кумановска околија, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работно' место во управните 

органи на Народниот одбор на Кумановска околија, 
и тоа: 

1. Во Историскиот архив — архивист — — 1 

УСЛОВИ: 
да има филозофски факултет, историска група, 

положен стручен: испит и најмалку 5 години прак-
тика. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија во срок од 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на НРМ". 

Кон молбите обавезно да се приложи и кратка 
биографија. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО" 
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници и асистенти и тоа: 

За еден: наставник (редовен професор, вонреден 
професор или доцент) за предметот Политичка еко-
номија со' социјал оти ја. 

За по еден стален асистент за следните пред-
мети: 

Ботаника 
Дендрологија и 
Фитоценологиј а 
За двајца стални или хонорарни асистенти за 

предметот Овоштарство. 
За по еден стален или хонорарен асистент за 

предметите: 

Земјоделска фитопаталегија и 
Шумарска фитопатологија. 
Рок за пријавување 15 дена по.објавувањето на 

конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој 
рок конкурсот се продолжува до нивното пополну-
вање, со тоа што крајниот рок на конкурсот е 
30 јуни 1960 година. 

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
оригинална диплома за завршен факултет и доку-
менти по член 31 од Законот за јавните службе-
ници. Кандидатите државни службеници поднесу-
ваат извод од службеничкиот лист. Покрај прија-
вата треба да се достави кратка биографија со по-
датоци за досегашната работа и службовањето на 
кандидатот, потврда од установата каде што е на 
служба да нема материјални обврски спрема истата, 
список на научните и стручните трудови (до колку 
кандидатот ги има) и по еден примерок од самите 
трудови. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставник 
треба да имаат докторат или примен хабилитацио-
нен труд. 

Од Деканатот на 
Земј оделско^шумарскиот факултет 

во Скопје 

СОДРЖИНА 
Стр. 

148. Указ за прогласување на Законот за ос-
новното училиште — — — — — — 517 
Закон за основното училиште — — — 517 

149. Указ за прогласување на Законот за гим-
назијата — — — — — — — — 534 
Закон за гимназијата — — — — — 534 

150. Одлука за надомест на прекувремената 
работа и ноќното дежурство на службени-
ците од ветеринарната струка запослени 
во ветеринарни установи — — — — 552 

151. Решение за изменување на Решението за 
именување претседател и члнови на Со-
ветот за научна работа — — — — — 552 

152. Решение за разрешување и именување 
членови на Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ — 553 

153. Решение за изменување на Решението за 
именување членови на Советот за народно 
здравје на НРМ — — — — — — — 553 

154. Решение за именување членови на Сове-
тот за култура на НРМ — — — — — 553 

155. Решение за изменување на Решението за 
именување Совет за избор на филмови 
на Претпријатието за изнајмување на 
филмови „Македонија" — Скопје — - 554 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-Ш 

црн Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" П (4764) — Скопје 


