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Врз основа чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Републи-
ка Македонија, а по предлог на Претседателот на Владата на 
НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија го издава следниот 

У К А З 

1. Се разрешува од должноста министер во Владата на 
НРМ Диме Бојановски. 

2. Владата ќе го изврши овој Указ. 

У. Бр. 1 
12 јануари 1949 година, Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенковски с. р. 

2 1 

Претседател, 
Б. Фотев, с. р. 

Врз основа чл. 79 и 1 од Уставот на Народна Републи-
ка Македонија а во врска со чл, 5 т. 2 и член 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија донесува 

У К А З 

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА IV ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народното собрание на Народна Република Македони-
ја сс свикува на IV вонредно заседание на 25 Јануари 1949 

'Дина во 9 часот. 

У. Бр. 1 
Скопје, 18 јануари 1949 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНО-
Т О СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев, с. р. 

Секретар, 
Крсте Дренковски, с. р. 

Врз основа на чл. 4 ст. 5 и чл. 7 и в од уредбата за фи-
нансиската струка на Владата на Народна Република Маке. 
донија а во согласност со Претседателот на Владата на На-
родна Република Македонија, пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРИПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И 

СТРУЧНИТЕ КУРСЕВИ ВО ФИНАНСИСКАТА СТРУКА 

I ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

'I' Член 1 
Во финансиската струка приправничка служба постои аа 

Следните звања: 

1. — Помлад касиер; 
2. — Помлад книговодител; 
3. - Помошен финансиски манипулант; 
4. - Помлад кредитен комерцијалист; 
5. - Помлад даночник; 
6. - Помлад финансиски референт. 
Приправничката служба за овие звања трае две години 

Член 2 
Приправничката служба за звањата во финансиската 

струка при републиканската финансиска управа се врши, по 
правило при Министерството на финансиите на Народна Ре-
публика Македонија, при народните одбори и при републи-
канските кредитни претпријатија. 

Приправничката служба за звањето помошен даночник 
мора да се проведе во даночна служба кај народните 
одбори. 

Другите органи на државната управа при кои што има 
звања од финансиската струка, сами ќе одредат во кои 
нивни организациони единици може да се врши припиев, 
ничката служба за звањата од финансиската струка. 

Член 3 
Секој приправник мора поради запознавање со рабо-

тите од своето звање да проведе 1.зв?сно време чп вршење 
на тие работи и тоа по правило: 

1) За звањето помлад касиер: 
а) со неполна средна школа, исклучително на благај-

ничка работа односно во трезорски служба каде тода 
постои; 

б) со полна средна школа, потребно вр.-ме треба да 
проведе на работи на книговодство, потоа по трезорска 
служба каде оваа постои, како и на работи на благајна и 
ликвидатура, фондови, депозити, заеми, сметководство и на 
извршување на буџетот; 

2) За звањето помлад книговодител: 
повеќе време на работи на книговодството, а освен тоа 

и на работи на платен промет, извршување на буџетот, бла-
гајна и ликвидатура односно на поентирање на производ? 
ството, оперативна евиденција и на плански сектор; 

3) За звањето помошен финансиски манипулант: 
на сите ликвидатурски работи, на работи на извршу-

вање на буџетот а делимично и на работи на платен про-
мет, на девизни и кредитни работи; 

4) За звањето помлад кредитен комерцијалист: 
на работи на извршување на буџетот, сметководство^ 

платен промет, на девизни и кредитни работи како и на ра-
боти на фондови, депозити и заеми, на книговодство, блае 
тајна и ликвидатура; 

5) За звањето помлад даночник: 
на сите работи на присобирање приходи од данок и од 

такси. 
в) За звањето помлад финансиски референт: 
на буџетски, даночни, кредитни и стопански - ревизии 

ни работи, на книговодство, благајна и ликвидатура; 
на работите што се означени кај поедини звања во ово! 

член, приправникот проводи одредено време, по правило, 
само доколку има такви работи во надлештвото, установата 
односно претпријатието каде е приправникот запослен., 

Член 4 
По запознавањето на поедини работи од еден сектор е 

најрано по еден месец проведен на истите, кога старешина-
та најде дека приправникот покажал достаточно знање чд 

еден сектор на работи за своето звање, ќе даде свое мне-
ние за стручната работа и знањето на приправникот и за 
неговата употребило^ на тој сектор, ма персоналниот ор-
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ми и од неа ќе побара да го упати приправникот на друг 
рид работи поради понатамошно стручно издигање. 

Персоналниот орган ќе води секој приправник кар-
ѓон, поради евиденција на кои работи приправникот провел 
вол^ време, со каков успех, по мнението на споиле ста^е-
вжни, вршел поедини работи и колку е употребил зв исти-
те, како и поради евиденцијата на приправникот да му се 
дан? можност га во срокот иреиач1в:1 го ч г Ј) па ОВОЈ 
1н л и "к мине низ сите сектори на работите од своето звање. 

Овој картон заедно со мнението на старешината за ра-
ботата на поегтин сектор на работи и се поднесува НЈ 
испитната комисија пред полагањето на стручниот испит. 

СТРУЧНИ ИСПИТИ 

А. СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА ПРИПРАВНИЦИ 

Член 5 
Приправниците од финансиската струка ќе полагаат 

стручен испит на крај на приправничкиот стаж, а можат и 
пред тој срок доколку се за испитот подготвени но нај ја-
ко по истекот на една година и пол проведена во приправ-
ничката служба за звањата за кои што се подготвува^ 

Член 6 
Приправникот може да го повтори испитот два пати, и 

гоа најрано во наредните испитни срокови но првото по-
лагање. 

За полагање испитот на приправникот може органот од-
носно старешината надлежен за негово назначување да му 
ја продолжи приправничката служеа уште најмалку до по-
ловина година, и тоа како во случај на повторно полагање 
на стручниот испит, така и во случај ако за време на при-
правничката служба ин.а 10 обективни причини што му пре-
челе на приправникот за подготвување за стручниот испит. 

Член 7 
Пријавата за испит кандидатот ја поднесува преку осо -

јот непосреден старешина и персоналниот орган до надле-
жната испитна комисија, и то најдоцна 30 дена пред по-
четокот на месецот во ко ј што е испитниот срок. 

Персоналниот орган пријавата ќе ја д,остави на испит-
ната комисија заедно со ка7тонот од чл. 4 последен стзв 
од осој лразилн:;к и со потврда ѕа времето прозедено вл 
приправничката служба на звањето за кое се при јавуз 1 
кандидатот. 

Член 8 
Испитите можат да се полагаат во следните срокови: 'О 

месец февруари, к а ј и октомври секој година, По потре-
ба можат да се одредат и други срокови. 

Датата на испитот ја одредува испитната комисија спре-
ма бројот на одредените кандидати и за распоредат го из-
вестува кандидатот најдоцна 20 дена пред полагањето на 
вспитот. 

Член 9 
Стручен испит за приправниците се состои од два дела; 

од општ и од специјален - стручен дел. 
Прераната на специјалниот - стручен дел од испитот 

опфата теоретско и практично познавање на материјала 
кое е потребно за вршење звањето за кое се полага стру-
чен ксп;:т. 

На специјалниот - стручен дел од испитот може да .е 
додава дополнителен стручен дел према природата на ра-
ботите на поедини финансиски служби и поедини ресори 
8а што решава А'инистерот на финансиите на НРМ по пред-
лог на дотичната служба односно ресор. 

Испитната комисија ќе го цени значеното на поедини 
предмети за поедини сектори на службата и према тоа че 
бара од кандидатот соответна стручна, теоретска и прак-
тична спремност. 

Член 10 
Програмата на општиот дел на стручниот испит за сите 

почетни звана ЕО финансиската струка (а пропишува Прет-
седателот на Владата на Народна Република Македонија. 

Член 11 
Специјалниот стручен дел од испитот за поедини звања 

ги опфаќа следните предмети: 
I. - За помлад касиер со неполна средна школа: 
I ) Основни појмови на двојно инж оводство; 
91 Организација на платниот промет; 

3) стопанска математика (банкарска и трговска сме-
танка) и 

4) стопански прописи што се однесуваат на гранката 
во која што служи кандидатот, 

П. - За помлад касиер со полна средна школа и за 
помлад книговодител: 

1) ДВОЈНО книговодство со прописите за едноооразно 
сметководство во полн обем за гранката во која работи, 
а за кандидатите од државните кредитни претпријатија и 
вид; с триеко книговодство; 

2) прописи за извршување буџетот во полн обем; 
3) основни одредби за данокот на промет на производи 

и данокот на доход; 
4) организација на платниот промет; 
5) стопанска математика (банкарска и трговска сме-

таше) ; 
6) основи на менично и чековно право и 
7) стопански прописи што се однесуваат на гранката на 

стопанството во која служба служи кандидатот, односно 
одредби од онаја служба во која кандидатот врши книго-
водствени работи. 

I I I . — За помошен финансиски манипулант: 
1) прописи за буџетот во полн обем со соответните 

принц.ипи за извршување на буџетот; 
2) паричен и кредитен систем на ФНРЈ со основни пој -

мови за кредит, прописи за пари, со девизни прописи и со 
прог"си зч к ; ' " " - ч систем: 

3) организација и работење на државните кредитни 
претпријатија, организација на платниот промет, менично И 
чековно право; л 

4) прописи за државните стопански претпријатија; ^ 
5) оси авни појмози на двојно книговодство; 
6) основни знања на стопанска математика (банкарска 

и трговска сметанка); 
7) основни појмови за задругите; 
8) основни појмови за осигуразање; и 
9) стопански прописи што се однесуваат на гранката на 

стопанството во ко а служи кандидатот. 

IV. — за помлад кредитен комерцијалист; 
1) буџетски систем со прописите за буџетско нлани-

рање; 
2) паричен и кредитен систем на ФНРЈ со основни пој-

мови за кредит, со прописите за пари, со девизна пролеел 
и прописите за кредитниот систем; 

3) организација и работење на државните кредитни 
претпријатија, организација на платниот промет, менично и 
чековно право; 

4) про,шеи за државните стопански претпријатија; 
5) стопанска математика (банкарска и трговска сме-

т а н а ) ; 
6) двојно книговодство; 
7) основи на осигурана; 
8) прописи за задругите и 
9) стопански прописи што се однесуваат на гранкава 

на стопанството во која служи кандидатот. ^ 

V. - За помлад даночник: ^ 
1) прописи за даноците со сите прописи на Владата на 

ФНРЈ, Владата на НРМ и сите прописи во врска со оѕаа 
материја; 

2) прописи за администрации и судски такси со соот-
ве тии поблиски прописи; 

3) кредитен систем на ФНРЈ; 
4) организација на државните кредитни претпријатија; 
5) прописи за државните стопански претпријатија; 
6) двојно книговодство со прописите и техниката на 

контните планозн; 
7) основи на познавање на стоката и 
8) облигаци.оно и на-следно право. 
VI. - За помлад финансиски референт; 
1) политичка економија; 
2) стопанско планирање во ФНРЈ и оперативна евиден-

т н а ; 
3) буџетски систем со прописите за буџетско планирање; 
4) финансиско планирање на Државните стопански прет-

пријатија со прописите за државните стопански прет-
пријатија; 

5) паричен и кредитен систем на ФНРЈ со основни ПОЈ-
МОВИ за кредит, со прописи за пари, со девизни пропиен 11 
со прописи за кредитилот систем; 

О) даночен систем со основни поопнси ал даноците; 

V 
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7) организација и работење на државните кредитни 
претпријати е, организација на платниот промет, менично и 
чекано право; 

8) основи за осигурана; 
9) книговодство; ф 

10) основи на статистика; 
И ) прописи за задругите; и 
12) прописи за царините. 
Кога во специјалниот дел на испитот се одредени пред-

мети од општиот дел такви предмети ќе го опфатат мате-
ријалот во полн обем. 

Член 12 
Испитот е по правило писмен и устен. Министерот на 

финансиите на НРМ ќе одлучи кои предмети ќе се полагаат 
само писмено односно само усмено. 

Кандидатот неможе на го полага усниот испит ако на 
писмниот испит не по-ожи повеќе од ива предмета. 

Писмениот испит трае 2—8 часа за што одлучува коми-
сијата. На писмениот испит на кандидатот му е дозвочено 
да ги употреби оние помошни средства што ќе ги одобри 
испитната комисија. 

Член 13 
Испитот се полага пред испитна комисија. 
За приправниците на работа при Министерството на фи-

нансиите на НРМ, при финансиската уппава .та народните 
одбори и при републиканците и локалните кредитни прет-
пријатија испитната комисија ја именува Министерот па 
финансиите. 

За приправниците при другите органи на репубчикањ 
ската управа, и по ресори? линија за приправниците ион 
на^одн^ле испчтижта комисии ја именува начлеж-

Шк^от член на Влагата на НРМ односно претседател на кв-
а л и т е т или комисија при Владата на НРМ, или Генералниот 

секретар на Владата на НРМ. 
Со решението се одредува претседател, членови и де-

лово, а на комисијата. Бројот на членовите на комисијата 
Може да биде 3—5, со тоа да може к о м и с и ј а да се ДОПО.Ј. 
нува со потребен број испитувачи како би биле застапени 
сите предмети со стручни испитувачи. 

Членовите на испитната комисија по правило се служ 
Фетши на организационата единица во која што се полага 
Испитот, а можат да бидат и стручњаци од други единици 
или установи (факултети, високи школи, научни установи 
и слично.) 

Член 14 
За сето време на полагањето на усниот испит сите чле-

нови на комисијата мораат да присуствуваат да испитот. 
На испитот деловоѓата води записник во кој го запису-

ва местото и датата на полагањето, презимиња и имиња и 
ввања на претседателот, членовите и деловоѓата на ' опи-
тот, име и презиме на кандидатот, законски пропис по КОЈ 
Кандидатот го полага стручниот испит и за кое звање, дос-
ието проведено во приправничка служба како и извг -а) 
ва мнението на старешината за кандидатот, писмени зада-
чи и усни прашања и оцени од поедини предмети, како ч 
Имиња на поедини испитувачи. 

^ ^ Записник се РОЧИ И ' а писмените и за усните испити. 
Записникот на испитот го потпишува претседателот, 

(иге членови на комисијата, испитувачите и аеловоѓата на 
комисијата. 

Записникот на испитот заедно со писмените задачи и 
Другите акти се чуваат во архивата на надлештвото при 
Кое се полета испитот. 

Член 15 
Но завршеното испитувале испитната комисија го оце-

нува канд^д-тот со просечна оцена. Просечната оцена е 
собир на поедини оцени од секој предмет поделен со бро-
јот на предметите. 

Оцената може да биде: слаб (2) , добар (3) , многу 
бар (4), и одличен 45). 

Член 46 
Резултатот оа испитот на кандидатот му се саопштува 

теана)а. Ако го положил ИСПИТОТ испитната комисија му 
издава сведнува. 

Во сведената ќе се наведе покрај името и презимето 
на кандидатот, уште и установата во која го провел при-
правничкиот стаж, колку време во испитот провел во при 
иравничката служба, дата ма волагањетв на испитот, о ич 
На ма испитот о клаузула за кое звање приправникот но 
нашил испит. (Девербата (а потпираа претседателот н де 
Мвоѓата на испитната комисија. 

Член 17 
По положениот испит приправникот с? распоредува во 

оноа звање за кое има положен стручен испит. 

) Член 18 
Испитните комисии од член 13 од овој правилник се 

одрелуваг и тоа: 
1) за звањето помлад финансиски референт и по.млад 

даночник при Министерството на финансиите на НРМ; 
2) за звањето помлад касиер, помлад книговодител, о-

млад финансиски манипулант и помлад кредитен КОУ:;ЦИ-
јал ист; 

а) за приправниците при републнканската финансиска 
управа, при финансиските управи на народните одбори и 
при републиканците и локалните кредитни претпријатие, 
при Министерството на финансиите на 1(РМ; 

б) за приправниците за рег ота при другите органи те 
репЈ б.и.капената управа односно при организационите еди-
ници кои се подредени на нив, како и по ресор.та дуп.иш 
при народните одбори, при другите органи на републ^кан-
саата управа. 

Надлежниот член на Владата, претседател на квалитет 
односно комисија при Владата на НРМ или Генера л от 
секретар на Владата на НРМ што образува испитна коми-
сија за службениците од финансиската странка, е должен 
за тоа да го извести Министерот на финансиите на НРЛ\ 
КОЈ кон.е да обедува свој претстават ел што влегува во 
состав на односната комисија. 

Член 19 
За стекнување на сите звања за кое се полага стручен 

испит е услов струма спрема предвидена во чл. 2 колона 9 
од Уредба за финансиската струка. 

УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ПОВИСОКИ ЗВАЊА ОД ЧЛ. 5 
О Д УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКАТА СТРУКА 

Член 20 
За назначување на повисок кредитен комерцијалист и 

повисок ф'Ч1ансиски ревнзоп за звањето финансиски совет-
ник и емши финансиски советник (ст. 2 чл. 5 од Уредбата 
за финансиската струка) потребно е службеникот да обра-
боти едно прашање од проблематиката на неговата потеска 
специјалност давајќи му потребно теориско образложен ;е 
и таа работа па ;а оцени стручна комисија, што ја сочину-
ваат стручњаци и персоналниот орган. 

Член 21 
За назначување во звање за виши книговодител, витли 

кредитен комерцијалист, виши финансиски ревизор, виши 
даночник, и виши финансиски референт, потребна е оцена 
од стручна комисија за успехот во звањето во кое што се 
навоѓѓ службеникот, 

СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЗВАЊА ВО 
ФИНАНСИСКАТА СТРУКА 

( 
Член 22 

Со цел ва стекнување стручна подготовка во едно зва-
ње како и подади исполнување уставите за коб шање пое 
дини звања, во финансиската струка можат да се обраЈ/-
ваат курсеви со среден и повисок ранг и тоа: 

1) Курс ва помлади книговодители и касиери: 
на овој курс можат да се примаат службеници од фи-

нансиската струка РО звањата со почна средна тикова, фи-
нансиски мвнчнудаити со намалку 3- -4 год. . раиса, п р ^ 
ведени во тоа зчач,е, помлади касиери со неполна средна 
школа и најмалку 3 -4 години пракса, бројачи со заврше-
на основна школа и намалку 3—6 години пракса, и лица 
со сервира немата еве дна школа. 

2) Курс за ВИ1ЧИ книговодител^ 
На овој курс можат да се примаат, книговодители со кај" 

малку л) е шини пракса во тоа шање " 

3) Курс за помлади кредитни ком" рич ја чисти: 
На овој курс можат аа се примаат; вина со навршена пеа-

на среана школа, финансиски м т и ч у -нити со најмалку % 4 
години пракса ќе тоа звање, помлади кагиери со полна сред-
на школа и помлади касиер^ со м п е т к а н а с р е ќ и шкида Ш 
најмалку 1—4 год. пракса во (ова дење. 
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4) Курс м помлади ревизори: 
На овој курс можат да се примаат: помлади кн говоди" 

(ели, помлади касиери, помлади кредити комерцијалист, 
помлади даночните сите со пракса од најмалку 3 години. 

5) Курс за помлади даночнион: 
На овој курс можат да се примаат: службеник иа финан-

сиската струка во звањата во кое што се бара полна средна 
школска подготовка, потоа помошни фннансж км мев пу ан-
ти и помлади касиери со непотполха средна школа со најмал-
ку 3—4 години пракса во тоа звање и најпосле лица со за-
вршена полна средна школа. 

6) Курс за помлади финансиски референти: 
На овој курс можат да се примаат леца со завршен пра-

вен или економски факултет а освен овие уште и помлади 
касиери, помлади книговодители, помлади кредитни комерци-
јалисти, помлади финансиски ревизори, помлади даночните 
— сите со полна средна школа и со 3—4 години пракса во 
овоа или во повисоко звање на финансиската струка. 

За сите курсеви освен за курсот за виши км доводитеш 
службениците што немаат завршена полна ср"лнт ш о л а ќе 
по.гаѓаат пред испитната комисија испит од пр дм:тите 01 
општото образование за кои што наставен план и програм 
лрописува Претседателот на Владата на Народна Република 
Македонија. 

Курсови за помлади финансиски референт се од повисок, 
а другите звања од среден ранг. 

Член 23 
За потреба на отворање поедини курсеви од предходчиот 

член како и за с о увањето на ина или повеќе к^тса заедно, 
долината на траење на секој поедини куос п р к у миниму-
мот од чл. 24 на овој правилник, за условите за прием слуша-

тели, број на слушателите и за другите услови што сг од 
значенио ќе решаваат со решение: 

1) Министерот на финансиите на НРМ зз сите курсеви 
три Министерството на финансиите на НРМ и 

2) надлежниот член од Владата, Претседателот на коми-
тет односно комисии на Владата на НРМ и Генералниот се-
кретар на Владата на НРМ за сите курсеви кај другите ОР-
танч од републиканска упрара за кое што ќе се укаже по-
треба. 

Член 24 
Курсевите од чл. 22 од овој правилник мораат да траат 

и тоа: 
1) курс ва помлади книговодители и касиер:! најмалку 

4 месеци; 
'курс за виши книговодители најмалку 8 месеци; 

3) курс за помлади кредитни комерцијалист најмалку 4 
месеци; 

4) курс за помлади ревизори најмалку в месеци; 
5) курс за помлади даночници најмалку 4 месеци; 
в курс за помлади финансиски референти најмалку 10 

месеци. 
Курсевите од чл. 22 од овој правилник ќе се состоат од 

теориска и практична обука. 
Теориска обука ќе се врши по наставниот план. 
Планот за стручните поедмети на теоретска настава на 

секој од курсевите од чл. 22 се состои од: 
а. - општ дел; и 

б. - специјален стручен дел. 

Планот и програма на општиот дел за сите курсеви на 
финансиската струка го пропишува Претселателот на Владата 
на Катодна Република Л"акедони'а. а планот и поог^ауа на 

специјалниот стручен дел Министерот на финансиите на НРМ. 
На стручниот дел може да се долаче дополнителен с т р у н и 
дел спрема природата на службата во пред-ните ресори за 
што решава Министерот на финансиите на НРМ по предлог 
на дотичниот ресор. 

Член 25 
Наставници на курсевите но Министерството на финанси-

ите одредува Министерот на финанасиите на НРМ од кругот 
на службенци од републиканската финансиска управа и од 
други стручњаци. 

Ако се одржуваат курсеви вон од републиканската финан-
сиска управа, Наставници ќе одредува член на Владата на 
НРМ, Претседател на комитет односно комисија наѓ Владата 

на НРМ и Генералниот секретар на Владата на НРМ се обзир 
на тоа каде спаѓа организационата единица при ноја и г о се 
одржува курсот, 

Член 26 
На крајот на курсот кандидатите полагаат испит. 

По правило испитот е писмен и устен. Со планот и прог-
рамата ќе ее одреди кои предмети Не се полагаат саме писмен 
но односно само усно. 

За предметите каде е исппитот писмен и устен кандидатот 
може да полага усмен испит само во случај кога писмениот 
испит го положил со успех. 

Писмениот испит трае 2--б часа за што решава комиси-
ја. На писмениот испит, на кандидатот му е дозволена употре-
ба на помошни средства што ќе ги одреди испитната комисија 

Член 27 ; 
За полагање на испит можат да се јават само оние курси-

сти нон гггто ро текот на курсот се оценувани и покажале за-
доволителен успех. ' 

Член 28 
Министерот на финансиите на НРМ односно органите од 

точна 2 од чд. 2% оч ОРО! ГТОЛЧЧ.ТЈМЧК г^ипл год миа со решение 
ќе именуваат испитна комисија за курсеви. 

Испитната комисија се состои од 3 члена и секретар а по 
потреба може да се зголеми со потребен бчо! на испитурачи 
како би биле застапени сите предмети со стручни испитувачи. 

За сето време на полагањето на усниот испит чл-новитв 
на помасната мораат да бидат на испитот ПРИСУТНИ. 

На испитот секретарот води записник во кои запишува 
место и дата на полагањето на испитот, презимиња и имиња 
и звање на претседателот на членовите на испитната комисија 
и на секретарот, име и презиме на кандидатот, низи% на к у а ^ к 
сот од кој што кандидатот полага испит, име на испитувач^^ 
од секој предмет и оцена на испитувачот нако и прашањата 
по поедини предмети. Записникот на испитот го потпишуваат 
сите чтенови на комисиите испитувачите и сешвтр"от. 

Записникот на испитот заедно со ПИСМ-НИТР задачи и со 
другите акти се ч^ва во архивата на нздлгштвзто при кое 
што се одржува курсот. 

Ч лен 29 
По завршеното испитуван, е испитната комисија го оце-

нува кандидатот со просечна оцена. 
Просечната оцена е собно на оцените од сите предмети. 

Кандидатот што ќе биде оценат поз^ќе од дзт птдм^та со 
оцена ''слаб" се смета дека има просечна о ^ н з "слаб". 

Оцената моуе да биде: слаб (2), добар (3), многу добар 
(4) , и одличен (5). 

Член 30 
Резултатот на испитот му се соопштува па кандидатот нед 

наш. Ако го голожил испитот му се издава од испитната ко-
мисија сведопба. 

Во сведоџбата ќе се наведе покрај името и презимето на 
кандидатот уште и точен назив на курсот и негозото тла ен. е, 
дата на ро-агањето на испитот, оцена на испитот и клаузула 
за стручноста на кандидатот и за ное ѕчање. Сведочењата ја 
потписуваат претседателот и секретарот на испитна комисиј^^ 

Член 31 
Успешно завршени курсеви од чл. 22 даваат стручни под-

готовки за вршење звање за кое се полагале, а предимство за 
назначување во финансискага струка на лицата што не се во 
таа струка. 

Член 32 
Кандидатот што завршниот испит на еден курс го поло-

жил со успех и положува и друг испит од некои од курсеви-
те од финансиската струка може испитната комисии па го о-

слободи од полагањето на испитот од оние предмети гато на 
поранешниот курс со успех го положил. 

Одредбата од предниот став ќе се примени и на сврше-
ните слушатети на Вишиот финансиски курс при Министер-
ството на (ћннансиите на ФНРЈ и на '''чнансискиот курс при 

Министерството на финансиите на НРМ. 
I V " ' 

Член 33 
Трошковите за одржување на сено! курс ги поднесува по 

правило она организациона единица односно установа ве која 
што се одржува курсот. Во случај ако е курсот скопчен со .-о 

големи издатоци или ако го слушаат слушатели од неколку 
установи, надлештва односно претпријатија тогаш сите можат 
да учествуваат во поднесувањето па издатоците заедничка 
спрема бројот на учениците на курсот. - -
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Надзор и евиденција над одржување на сите курсеви 
во финансиер струка ќе води персоналниот орган во Мини-

стерството на финансиите иа НРМ. 
Поради обединувањето на евиденцијата органите од чл. 

23 том. 2 должни се пред отворањето на курсот да го изве-
стат персоналниот орган на Министерството на финансиите на 

НРМ. 

ВРЕМЕНИ КУРСЕВИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 34 
Спрема потреба го-"ат л а се устпчов^раат волнени струч 

ни курсеви поради стручно усовршување на службениците од 
поедини звања на финансиската струка кое е потребно за вр-
шење на тоа звање. 

Планот на работењето, програмата и организацијата на 
вакви времени стручни курсеви ќе одредува за секој курс од-
делно со свое решение органот од она организациона единица 
при ко!а што се одржува курсот. 

Успешно завошени взкчи курсеви не даваат право на 
стекнување звгње во финансиската струка но се земаат во 
оглед за добивање повисоки звања. 

ПРЕМИН ОД ДРУГА СТРУКА ВО ФИНАНСИСКА СТРУКА 

A. - ПРИПРАВНИЦИ 

Член 35 
При премин од друга струка во финансиска стоука готреб 

но е приправникот да има стручна односно школска подго-
товка пропишана за соответното звање во финансиската стру-
ка и на крајот на одредениот срок да го положи стручниот 
испит. 

На ппипоавникот може да МУ се поизна поодил издржа-
ната приправничка служба. Во тој случај до "жиг ата на ста-
жот ќе се одреди спрема сревноста на работите од поранеш-
ната струка со финансиската струка како и спрема п^дгптве-
носта на приправникот за погаѓање на испитот, со тоа вкуп-
ната припоавничка служба да не може да биде покуса од две 
третини на приправничката служба од финансиската струка. 

По правило приправникот по извршениот премин нема 
да ги полага оние предмети што ги положил на поранешниот 
стручен испит. 

Член 36 
На приправникот што го положил стручниот испит пред про 

станек на службата, ќе му се признаат положените испити 
лоч враќањето во служба ако прекинот не бил подолг од 5 

години, 
Чаен 37 

Приправникот НОЖА да се обврзе да го слуша и да го за-
врти курсот во финансиската струка предвиден во чл. 22 од 
овој правилник за звањето за кое што се подготвува. 

B. - СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 38 
Преминот од друга струка во финансиска струка се поз-

волува ако службеникот што преминува има стручна подго-
товка предвидена за соответното звање на Финансиска стру-

ка и на крајот на одредениот СРОК да го положи стручниот 
испит предвиден за почетното звање во кое што преминува. 
Соокот за полагање на овој испит нв мож- да биде покус 
од 3 месени нити подолг од 1 година. По положениот стручен 
испит службеникот се назначува на одреденото звање. До 
назначувањето на ново звање службеникот ја задржува пла-
тата од дотогашното звање. 

Службеникот по поавило во финансиската струка нема да 
ги по наѓа оние предмети што ги положил во поранешната 
струка. 

Ако при преминот од друга струка во финансиска струка 
службеникот добие некое повисоко звање за кое што не е 
прописен стручен испит ќе го полага стручниот испит предви-
ден за почетното звање од одредената група звања. 

Член 39 
Стручниот испит при преминот од друга струка во финан-

сиска струка нема да ги полагаат службениците ипо допаѓаат 
ва раководни службеници, иако в службениците што премину-
ваат поради вар очни способности и потреба ма службата. 

Исто така, од стажот и полагањето на испи гог можат де 
се ослободат службеници кои што по оцени на стручна коми-
сија имаат докажана подготовка и пракса за вршење работите 
на одреденото звање. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Преведените приправници мораат да го полагаат струч-

ниот испит по одредбите од опој правилник. 
Ако на приправникот му истекнал срокот на приправнич-

ката служба или до истекот на тој срок не останало достато-
чно време за подготвување на стручниот испит, старешината 
односно органот надлежен за назначурање ќе (а продолжи во 
то ј случај приправничката служба поради полагањето на 
стручниот испит за онолку колку и г о е потребно ач пототву 
вање на испитот, но најповеќе за б месеци. 

Член 41 
Службеникот што не положи испит или испитот што го 

положил ме г у одговара на испитот - дописа'? ги гто ма 
кое што е предвиден, должен е стручниот испит односно до-
полнението на овој к с ^ т па го п о т ^ ч во т о к од година ,пе-

на од влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 42 
По оцена на стручната комиси/а од полагањето на струч-

ниот и с и т о", ппет о,чниот член гс - -чт лч се о - ч о ^ ^ а т 
ководннте службеници како и службениците што имаат по-
требна с т р у г а пган^з и ст -о гобкгт ^а вртење работите од 

одреденото звање односно функција. 

Член 43 
Постоевте специјални стручни курсеви ќе се сообразат 

кон одпедб"те се с т ^ '-сите К' г с " " ч оч о^о^ г ^ и п - т п ^ ' 
За постоевте курсеви што имаат отшт карактер о-носот 

спрема курсевите од овој правилник ќ г биде регулиран со 
одделни прописи. 

Член 44 
Во секој конкретен случај комисијата ќе реши иакојстру 

чен испит од овој правилник одговара порано положение? 
испит. 

Член 45 
Овој пргвмлник влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Македонија-. 

Бр. 10997, 18-1Х-1948 год., Скопје. 

Министер на финансиите, 
Д. Цамбаз, с. р. -

Согласен; 
Претседател на Владата ма НРМ, 

Л. Колишевски, с р. 
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Со цел да се уреди прашањето на на кладете на вагина 
те и дневните трошкови на просветните инструктори м про-
светните референти на околиските односно градските (реон-
ските) народи" огнови, воз оснива чл. 31 точм. Ѕ во врски 
со чл. 42 став 1Ц од Уредбата за принадлежжктите па вржев 
ките службеници на Народна Република Македонија, а ве со-
гласност со Министерот за финансии и по одобрение на Прет 
седателот на Владата, го пропишувам следниот 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕМИСКИОТ ДОДАТОК НА ПРОСВЕТНИТЕ ИНЅТРУК 
ТОГИ И ПРОСВЕТНИТЕ РЕФЕРЕНТИ НА ОКЛИСКИТЕ О Д -
НОСНО ГРАДСКИТЕ (РЕОНСКИТЕ) НАРОДНИ ОДБОРИ 

Член 1 
На просветните инструктори и на просветните референ-

ти на околиските односно градските (реонските) паровиќ од-
бори, покрај редовните принадлежности со донациите, им 
следува и прениски додаток (паушал) како накнада ав пие-
ната теренска работа при редовните ебинолки и прегледи им 
работата на училиштата и разните курсеви од културно врв ' 

I светен карактер, во прописите ма м и ј н и видиш. 
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Член 2 
Висината на премиерот д даток на просветните ин-

структори и просветните референти на околиските народни 
одбори се определуваа спрема теренските прилики и комуни 
нациите во околните, га поради тоа околиите се распределу-
ваат во ане кате! орли и тоа: 

а) прва категорија: крипогсалансчка, кумановска, кра-
товска, царевоселска, к а в а л с к а , титоввглешка, прилепска, 
битолска, бродска, кичевска, гостиварска, дебарска, охрид-
ска, скопска, радовишка и демир-хисарска. 

б) втора категорија: светиниколска, кочанска, штипска, 
беровскг. струмишка. ѓевѓелиска, тловена, срушка, ресенска, 
ѓорче-петровска и крушевска. 

Член 3 
Висината на премиерот додаток на просветните ин-

структори на градските (реонските) народни одбори се опре-
делува спрема бројот на одделенијата на училиштата а пре-
миерот додаток на просветните референти на градските 
(реонските) народни одбори е еднаков за сите градови. 

Член 4 
На просветните инструктори н просветните референти 

во околиите од I категорија им следува премчскч додаток во 
висина од П200\ илјада и двеста динари месечно; 

На просветните инструктори и просветните рлЛеренти 
во околиите од I I категорија им следува премиски додаток во 
висина оц 1000 - илјада динари месечно: 

На просветните нструктоои пои градските (реонските) 
народни одбори им следува месечно следниот п о е т с к и до-
даток: во подоите одново реоните со вкупно до 20 одделе-
нија во сите училишта 400 - четири стотини динари, в со 
Преку ?0 озеленија 500 - пет стотини динари. 

На просветните референти на градските (реонските) 
доводни одбори - следува преминат додаток во висина од 
400 — четири стотини динари 

Член Ѕ 
Препиениот додаток од точка 1. на ОНОЈ пгмтччми се 

исплатува однапред секој ПРВИ ВО месецот заедно со редов-
ните месечни принадлежности. 

Член в 
Неплаќањето на премиерот додаток по овоЈ правил-

ник почнува од 1. октомври 1948 година. 

Член 7 
ОвоЈ ПРАВИЛНИК влегува во села од денот на обЈо"ува-

л е т е му ве "Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

к Бр. 14740, 21 декември 1943 год, Скопје. 

Министер 31 просвета, 
Д . Мире, с. р. 

Согласен 
Министер за финансии, 

Д . Џамбаз, с. р. 

Одобрувам. 
Претседател на Владата, 

Лазар Колишевски, с. р. 

24 
Со цел да се правилно изведе завршниот испит во пи-

т а т а стручна школа за механизација на земјоделието во 
Свети Николе во учебната 1917/48 година, во согласив со 
Министерот на трудот, го пропишувам следниот 

ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК 

ЗА П О Л А Г А Њ Е НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО Н И Ж А Т А 
СТРУЧНА Ш К О Л А ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕ-

Л И Е Т О ВО СВ. НИКОЛЕ, ВО УЧЕБНАТА 1957/48 Г О Д И Н А 

I Ј Член 1 
Завршниот испит во нижата стручна школа к механч-

ппимја ма земјоделието во Свети Николе, по учебната 1917/4К 
водине ќе се пошта по прописите ма опој Правилник. 

Член 2 
Целта на завршно! Ј.С,Ј̂ Т С да кандидатите покажат 

дека имаат солидно стручно и општо образование, и дека 
прндобиле потребните теоретски и практични поганија , со 
кои што ќе можат успешно да се посветат како квалифнко-
вани трактористи за работа во социјалистичкиот сектор на 
земјоделието. 

Член 3 
Завршниот испит ќе го полагаат сите ученици од пи-

тата стручна школа за механизација на земјоделието. 

Член 4 
Учениците полагаат з а и р с к и испит во оноа школо каде 

се учеле. Поправителниот испит се полага во истото ШКОФ 
во кое што кандидатите полагале, а не го завршиле заврш-
ниот испит. 

Член 5 
Ученикот кој што е спречен поради тешка болест или 

некои други ^причини ца се Јави на испит, должен е за тоа да 
го извести директорот за еден ден пред испитот или на са-
миот ден на испитот и за тоа да даде докази. Испитната ко-
мисија ќе реши ра ли се разлозите оправдани или не и спо-
ред тоа ќе донесе решение да ли да го полага ученикот до-
полнително тој испит во друг срок. 

Член в 
Завршниот испит се полага: 

а) во декемвриски срок 10—15 дена по свршувале ми-
иастакага, или кога ќе определи Министерот за ѕшјвмг 7"его; 

б) но февруари срок. 

Член 7 
Во декемвриски испитен срок полагат сите ученици. 
во фввруарски сгок полагат онче ученици што ипелг 

поправителен исмет и на онче на ион е одложено полагањето 
поради болест. 

Член 8 
Распредот на испитот го прави Дирекцијата па т е -

лото и за испитот известува Министерот за земјоделието. 

Член в 
Завршниот испит се полага пред испитната комисии 

во која што влегуват директорот како претседателот и пре-
подавателите што ги предавале предметите по кои што ќе го 
полага завршниот испит. На членовите на испитната коми-
сија се одржуваат заменици оч иругите препечатат"чц. " т 
испитната комисии заедно со претседателот не смеат да 
бидат помалку од три члена. 

На испитот н.оже на присуствува и претседава прте^ 
ник од Министерот за зе^одечче. На устнчот дел на 
вешииет испит може да се поканат претставителите на др-
жавната власт, на масовните организаиии, земјоделските 
институции и друго. 

Член 10 
Завршниот испит се состои од писмен и устен испит. 

Устниот испит бива теориски и практични. 

Член 11 
Писмениот испит се полага од овие предмети се 

'ниот ред: 
а) македонски јазик 
б) Математика 
в) Организацијата на машинската служба. 

Член 12 
Изработката на писмените задачи трае 2 саата и се ра-

боти секогаш пред пладне. 

Член 13 
За писмените задачи предметниот наставник ќе пред-

ложи Ѕ разни теми. а испитната комисија преди да почне по-
лагањето ќе избере една ед предложените. Избраната тема 
ќе ја работат сите ученици истовремено. 

Член 14 
Од т е д ен предмет не смее да се определи за писмена 

задача таква која што е појако работена во текот ма учеб-
ната година. 
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Член 15 

Писмената работа ќе ја прегледа и со образложение ќе ја 
оцени предметниот наставник а после него ќе ја прегледат и 
оценат и други два члгна на испитната комисии , гато ќе ги 
одреди претседателот на комисијата. При оние писмени ра^ 
бети каде оценката на одделните членови, не се слатаат со 
Нивната оценка се дава од комисијата во полен состав. 

Член 16 

На устниот дел на завршниот испит ќе се полагаат 
овие предмети: 

а) Македонски Јазик 

б) Математика 

в) Национална историја со Устав на ФНРЈ 

г ) Познавање на трактор и земјоделски машини 

д) Земјоделие 

ѓ) Организација на машинската служба. 

Член 17 

Устннот испит е за секој предмет засебен и во еден 
ден ученикот може да полага само еден предмет. Сценката 
8з \сж. .ог КС....4 сЈ И-ЈЈ к,,д, а.а .о Ј - ,^ .О ..а не .. I 
ако испитот има н писмен дел се изведува веднага општо 
оценка. 

Член 18 
На устниот испит учениците се прашаат од различни 

делови на миналиот материјал, така да се види нивната под-
готвеност. 

Предметниот преподавател ќе ги состави прашањата за 
устннот испит од целата програма предвидени за даденото 
школо. ОИИЈВ прашања од како ќе о..да1 прегледани и одо-
брени од испитната комисија ги распределува предметниот 
преподавател на Ливчиња. Сите ливчиња мораат да бидат од 
иста хартија со еднаква големина без никакви знакови или 
валканици на неисписаната страна и со 3 прашања. 

Бројот на тие ливчиња треба да биде за 10 повеќе од 
бројот на кандидатите во една паралелка. 

На испитот секој кандидат зима по едно ливче. 
Пред секоја група кандидати се изнесуваат сит? неиз-

влечени ливчиња. Ливчињата што се ведна ш иззлечени и на 
Чии што прашања кандидатите одговориле не се земаат во 
предвид. 

Ако кандидатот најмногу за 5 минути по извличање на 
дивчето изјави дека не е во состојание да одговори на праша 
Њага ќе му се допушти да земе друго ливче. Првото ливче 
извлечено се враќа меѓу другите неизвлеченњ 

Повторното извлеченото ливче ќе се има во предвид 
при оценувањето на кандидатот. 

Член 19 

Практичниот испит ќе се полага по п р е д м е т под г ) и 
д) од член 16 на ово ј правилник. На кандидатите им се оста-
ва слободно време за нодгоЈовка на практичните изведувања 
на работата. Оценките од практичниот испит се слагат одделно 

Член 20 

Започкѕтиот завршни испит не може да се прекинува 
и одложува. 

Член 21 

а) Ако ученикот на писмениот дел на испитот во деиември. 
скиот срок добијат слаба оценка по три предмета и се одби-
в , .д испитот ќе го повтори во другиот срок во февру-
ари, О ) покажан слаб успех но два предмета се допушта на 
уставот испит. Покажаниот слаб успех ќе се има во предвид 
при давање на општа оценка. Во нико ј случај оценките да 
Ж се збираат аритметички, но се остава на испитната коми-
сија да го оцени кандидатот општо. 

б ) Ако ученикот на устниот дел на испитот добие сла-
ба оценка од три и повеќе предмета, се одбива да го повтори 
целиот испит во февруарскиот срок. 

в) Ако ученикот на испитот добие слаба оценка до два 
вредмета се одбива и ќе го повтори полагањето по тие кред-
и т во фебруарскмот срок у с т о и писмено, ако е од пред-
метите ион а л о се полагаа писмено. 

гЈ При испитите во февруаргимот срок о еп случаите ма 
вадени м точка а) , 6 ) в о ) од ово ј часа се одбиваат в Ве го 

повторат полагањето заедно со учениците од учебната ЈЈ-Л/49 
година. Од оваа се искључуват саут оние ученици што пора-
ди болест или други оправда ни причини го одложиле пола-
гањето Такви ученици ако добијат слаба оценка до два пред. 
мета (точка в) од ово ј чтен) ќе полазат поправителен ис-
пит еден мессц подоцна. Ако и тогаш не го положат испитот, 
се одбива и ќе полага заедно со учениците во учебната 
1948/49 година. 

Член 22 
Оценката за секој предмет што се полага на завршниот 

испит, ја дава испитната комисија на предлог на предметниот 
преподавател и годишната оценка. При еднаква поделба на 
гласовите се зема мнението на онаа страил за ко ја што гла-
сал претселателот на испитната комисија. На таков начин се 
утврдува и општата оценка од оние п р е д м е т од кои што се 
полага писмен и устен испит. 

Оценките се исти и за редовните ученици во нижите 
стручни училишта. 

Член 23 
На завршниот испит се води записник во книгата за 

испитни записници, во коп што се особено запишусат: ими-
њата на учениците, темите од писмените испити, време трае-
њето па испитот и оценките што се добиени на испитот. Оцен 
ките се пишуваат со букви и бројки. 

Записникот за с?ној испит и конечното решението потпи-
шуват сите членови на испитната комисија, а пратеникот на 
Министерот за земјоделие го прегледува и со сво ј потпис г и 
оверува сите записници. 

Член 24 
На положилите завршни испит к а н д и д а т ќе им се из-

дава свидетелство га завршениот затрнтни испит. Образец за 
свидетелство ќе пропише А1инистерот за земјоделие. 

Чаен 25 
Ппотмв решението на испитната комисија има право 

на жалба до Министерот за земјоделие одделните членови н 
ученици вее рок од 14 дена по завршурање на испитот. Жел-
у д н и ц и г о с о и о т 14 дена по зазр чување на испи.тот. 
ложенхс ѕлед-о со изз^шта'от ќе ги испрати до Министер-
ството за земјоделие за рекгазање. 

Чтен 28 
Директорот на школото ќе испрати до Министерството 

за земјоделие најдоцна 33 14 дена после свршуеањето на ис-
питот извештај за тежите, токот на испитот и крајниот сума-
рен резултат по успехот. 

Член 27 
О з о ј правилник влегува во сила од денот на неговото 

објавура'ѕе во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Министер за земјоделие, 
В. Бурзевски, с. р. 

Согласен 
Министерот на трудот, 

Б. Кузмановски, с. р. 

л з 

Со цел да се даде потстрек на студентската младина за 
темелно изучување из лачел онст нат Јазик, а обележувани 
ја 45-г о д нишаната од претурањето на книгата "?а македон-
цките работи" од Крсте П. Деветиов. Владата па Народна 
Република Македонија го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 
за установување три стигечдчи " К п г г е Мисирков" за сту-

дентите по македонски јазик на Филозофскиот факултет 
1. 

Се установуваат три стипендии "Крсте Мисирков" по 
3.003 - тон илјади пинзов с?ко'а година за студенти по ма-
кедочгни јазик на филозофскиот Факултет. 

Стипендиите "Кргте М и с и р л и " ќе се доде чуваат на сту-
дентите во македонски (алик на Скопскиот ф и л о в с к и фа-
култет, а врв еско,!Л ВОКАМ^нуот угпед РО студиите в про а-
вената оааност к о н придобивките од ослободителното бербо 
по и т н и о т ацрод 



Бр. 2 - Стр, 24 С Л У Ж Б Е Н В Р С Н И К НА Н И М скопје, 8-11-1049 г . - Год. У 

Стипендиите "Крсте Мисирков" ги доделува за една школ 
аса година Претседателегвото на Владан на Н. Р. Македо-
нија. по предлог на Министерот за просвета, во почетокот 
на секоја учебна година. 

Во случај да некој студент што ја ползува стипендијата 
"Крсте Мисирков" во текот на школската година пргстане 
да ги исполнува условите наведени во точка 1, Претседател-
ството на Владата на Н. Р. Македонија, по предлог на Мини-
стерот за просвета, ноже да му Ја укине стипендијата и да 
ја додели на друг студент. 

Стипендиите по ова решение ќе се доделуваат и испла-
ќаат од 1 јануари 1949 година. 

Бр. 401, 13 јануари 1949 год. Скопје. 

Претседател на Владата, 
Л. Колишевски, с. р. 

Министер за просвета, 
Д. Мире, с. р. 

Врз основа чл. в од Уредбата за елементите на цената 
на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и цен-
тралниот фонд на државните индустри.ки производители!! 
претпријатија од локално значение ("Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 106/48 г.) согласно општите напатствија на Министерот 
на финансиите на ФНРЈ од 20 X I 1948 година, а во согласност 
со Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министе-
рот за комунални работи на НРМ, донесувам 

РЕШЕНИЕ 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ СТОПИ НА 
ДРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИСКИ П Р О И З В О Д И Т Е Л И ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ: 

1) Амортизационите стопи за одделни стопански гранки 
в категории претпријатија изнесуват: 

а) за прозводството и расподела на електрична енер-
гија 8%. 

б) за индустријата на метали и производство на ме-
тали 5%. 

в) за индустријата на градежни материјали и тоа за прет-
пријатија од I категорија 6%. 

аа претпријатија од 11 категорија 4%. 
г ) за дрвната индустрија 4%. 
д ! за текстилната индустрија и тоа: 
За претпријатија од I категорија 4%. 

г За претпријатија од I I категорија 3%. 
ѓ) за индустријата на кожи и кондури 4%. 
о) за прехранбената индустрија 4%, 

- ме) за графичката индустрија 8%. 
2 ) Амортизационите износи се распределуват и тоа: 

Општодржавен Амортизац. 
аморт. фонд фонд на прет. 

а) за производство и расподелба 
на електрична енергија 70% 80% 

б) за индустријата на метали и 
преработка на метали 75% 25% 

а) за индустријата на градежни 
материјали и тоа: 
аа претпријатија од 1 категорија 75% 25% 

за претпријатија од ц категорија 80% 20% 
г) за дрвната индустрија 75% 25% 
д) за текстилната индустрија и тоа: 

за претпријатија од I категорија 70% 30% 
за претпр. од П кате:орија 75% 25% 

ѓ) за индустријата за кожи и кондури 80% 20% 
е) за прехранбената индустрија 75% 25% 
ж ) за графичката индустрија 80% 20% 

3) Кои претпријатија ќе се сметат за претпријатија од I и 
П категорија одлучуваат надлежните извршни одбори на на-
родните одбори во согласност со Министерството на кому-
налните работи во смисол на чл. 1 став 2 од Уредбата за еле-
ментите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на 
раководството и централниот фонд на државните индустри-
ски производителни претпријатија од локално значење. 

4) Ова решение влегува во сила со објавувањето во 
"Службен весник на Народна Република Македонија", а се 
применува од 1 јануари 1949 година. 

Бр. 411, 7 јануари 1949 година, Скопје. 

Министерка финансиите, 
Д. Џамбаз, с. о. 

Согласни; 
Претседател на Планската комисија, 

Страхил Гигов, с. р. 

Министер на комунални работи, 
Инж. Кирил Георгиев с. р. 

Содржина 
Рег. бр. Стр, 
20 Указ на Президиумот на Народното собрание на 

Народна Република Македонија за разрешување од 
должност министер во Владата на НРМ — Диме Бо-
јановски — — — — — — — — — — 
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Указ на Претседателството на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на НРМ на IV вонредно заседание на 25 
јануари 1949 г. - - - - - - - - - -

17 
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Правилник за приправничка служба, стручни испити 
и стручни курсеви во финансиската струка - - Ц 

Правилник за премискн додаток на просветните ин-
структори и просветните референти на околиски од-
носно градските (реонските) народни одбори - - 21 

Времени правилник за полагање на завршен испит 
во Ниската стручна школа за механизација на земјо-
делието во Св. Николе во учебната 1948/49 г. - - 22 

Решение за установување стипендии "Крсте Мисир-
ков44 за студенти по македонски јазик на Филозоф-
скиот факултет во Скопје — - — — — - 2 3 

Решение за утврдување на амортизационите стопи 
на државните индустриски производителни претпри-
јатија од локално значение - — - — - - - 24 
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