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Врз основ на чл 73 том. 4 од Уставот на Народна 

Република Македонија и на чл. 4 од Законот за избор на 
одборници за народните одбори, Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ го донесе следниот 

УКАЗ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 

ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ ГРАДСКИ, РЕОНСКИ, ОКОЛИСКИ 
и ОБЛАСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ 

1. Се распишуваат општи избори за избор на одбор-
ници'за сите.градски, реонски, околиски и обласни народни 
одбори на територијата на Народна Република Македонија. 

2. Изборите за сите градски, реонски, околиски и об-
ласни народни одбори ќе се одржат во недела на ден 25 
декември 1949 година. 

3. Спроведувањето во живот на овој Указ има да 
започне на ден 20 ноември 1949 година, т. е. од тој ден 
има да се смета 10 дневниот срок за објавување на утвр-
дените изборни единици и бројот на одборниците по чл. 
14 од Законот за избор на одборници за народни одбори, 
како и сроковите за сите други постапки во врска со ци-
тираниот закон. 

У. Бр. 24 
Скопје, 27 октоври 1949 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов с. р. Богоја Фотев с. р. 
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УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Репу-
блика Македонија а во врска со член 5 т. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
шумите што го донесе Народното собрание на НРМ на сед-
ницата од 26 октомври 1949 година, а кој што гласи: 

ЗАКОН 
З А Ш У М И Т Е 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Сите шуми в4 Народна Република Македонија, без 
обзир чија се сопственост, служат на општите интереси 
на народната заедница и се иавоѓаат под заштита на др-
државата. 

Член 2 
Како шуми во смисол на овој закон се сметаат зе-

мјиштата што се исклучиво и трајно обраснати со шумска 
вегетација, 

Покрај шумите од предниот став се сметаат за шуми 
во смисол на овој закон и овие земјишта: 

1) Што се исклучиво и трајно способни само за 
одгледување на шуми и 

2) што по својата положба, конфигурација, физички 
и хемиски состав и климатски услови битно влијаат на 
шумите односно шумското стопанство, или најполезно му 
служат на народното стопанство и на другите општи ин-
тереси кога се под шумска култура. 

Член 3 
По своето значени^ шумите се општодржавни, ре-

публикански и локални. 

Коч /мумн се од оиштодржавно значење се одредува 
по прописите на Општиот закон за шумите. 

Президиумот на Народното собрание, по предлог оа 
Владата, со указ одредува кои шуми се од републиканец, 
а кон од локално значение. 

Член 4 
Унапредувањето и развојот на шумарството, шумското 

стопанство и дрвната индустрија се вршат по државниот сто-
пански план. 

Член 5 
Државните органи надлежни за шумарство и шумските 

стопанства управуваат со државните шуми врз основа на 

утврдени планови и шумско-уреѓајни елаборати за унапре-
дување и развивање на шумарството, шумското стопанство 
и дрвната индустрија. 

До изработувањето на плановите и шумско-уреѓајнитв 
елаборати, Министерот на шумарство, со програмот за се-
чење, ќе го организира и спроведе и инвентарирањето на 

сите шуми и шумски земјишта. Шумско-уреѓајните елаборати 
се изработуваат врз основа на напатствијата на Министер-
ството на шумарстзо на ФНРЈ. 

Грошковите за инвентарирањето ги сноси државата. 
Член 6 

Со цел да се унапредуваат и рационално ползуваат за-
дружните и приватните шуми државата врши надзор над 
експлоатацијата и подигањето на тие шуми. 

Државниот надзор над задружните и приватни шуми и 
спроведувањето на мерки за нивното унапредување и упра-
вувањето се вршат по посебни сојузни прописи. 

Член 7 
Поедини шумски предели со особени природни убави-

ни, како и оние од историско или научно значение можат да 
бидат прогласени за национален парк со посебен закон. У-
правувањето на националните паркови се врши по посебни 
сојузни прописи. 

II ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 
Член 8 

Сите шуми кол што сега постојат мора да се запазат. 
По и с к л у ч е ш е шума може да се крчи и шумско зем-

јиште трајно да се одземе од шумската култура само со одо-
брение на надлежниот државен орган и тоа: 

1) Ако со променување врстата на културата односно 
со употреба на некое земјиште во земјоделски цели може да 
се опчекува трајно подобро исползување на земјиштето, а н а 
околните земјишта шуми, објекти и води не би дејствува-
л о ШТРТНО; 

2) ако е во прашање земјиште што е потребно за 
подигнување или одржување на згради саобраќајни, ме-
лиорациони средства, за отворање на каменолом, за оснива-
ње на водни резервоари и слични градби. 

Одобрение за арчење на шума дава Министерот на 
шумарството, а за прчење на задружни и приватни шуми 
кои не се трајни или привремено заштитни и чија вкупна 
поврвина не е над еден хектар, дава во согласност со Ми-
нистерот на шумарството^ извршниот сЈибор на обласни-
от, околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

Крчењето на шуми во државниот граничен појас како 
и на шуми покрај води на кои што се врши пловидба, спла-
варење, пловење или кои што се од значкине за електри-
фикацијата на земјата се врши по одредбите на општиот 
закон за шумите. 

Член 9 
Променувањето на ознака на културата на задружни 

и приватни земјишта кои се во таписките книги или во ка-
тастарските операти операти означени како шуми може да 
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се спроведува само врз основа на правосилно решение од 
државниот орган надлежен за издавање одобрение за кр-
мење на шума. 

Судовите што ги водат таписките книги, како и ка-
тастарските органи, се должни/ установените случаеви на 
претворување на земјишта означени како шума во друг вид 
култура да ги пријават на надлежниот државен орган за 
шумарство. 

Член 10 
Опустошувањето на шумите е казниво. 
За о п у с т о ш у в а л е на шуми се смета секоја работа 

со која се ослабува плодноста на шумското земјиште, или 
се смалува прирастот на шумите, или се загрозува на шум-
ското производства опстанокот или одредувањето на 
шумата. 

З а ослабување на плодноста на шумско земјиште се 
смета вадењето на бусен, шумеЈБ, камења, правењето на 
вештачки објекти и сл. 

За смалување на прирастот на л и м а се смета не-
правилното кршење на гранки, правењето на лисник и сл. 

За загрозување на трајноста на шумското производ-
ство опстанокот и одгледувањето на шума се смета сече-
њето на шума без претходно одобрение од надлежните 
органи. 

Член И 
Ако на шумски дрвја се појават штетни инсекти или 

заразни болести, надлежниот државен орган на шумарството 
а исто така и сопственикот, или поседникот на шумата, се 
должни веднаш да превземат мерки да се сузбие или от-
клони заразата. 

Сопствениците и поседниците на шумите се должни да 
го пријават на најблискиот државе,н орган за шумарство. 

Министерот на шумарство ќе пропише мерки за борба 
против штетните инсекти и заразни болести на дрвјата во 
скл1ад со напатствијата од Министерот на шумарството 
на ФНРЈ. 

Член 12 
Во земјиштата што се одредени за пошумување или за 

подмладување на шума, како и во младите шуми добиток 
воопште не смее да се пушта. 

П е е њ е т о и жирењето може да се допушти само но 
ение шуми или делови од шуми во кои добитокот нема да 
биде о д штета за подмладок и за одгледувањето на шумата. 

Пасењето кози во шумите е забранено. 
Член 13 

Собирањето на лисја и маховини, како и кастрењето 
на лисници не е дозволено. 

По исклучение во случај на оправдана потреба може 
да се дозволи ова собирање и кастрење но само на одре-
дени поврвнини и на начин ко ј што не го загрозува правил-
ното подмладување и одгледување на шумата. Министерот 
на шумарството со правилник ќе пропише ко ј орган ќе дава 
такви дозволи. 

Министерот на шумарството може каде тоа е потребно 
да издвои поедини шуми како лиснички шуми. Начинот на 
исползуваното на овие шуми ќе се пропише со посебен 
правилник. 

Член 14 
Доведувањето на добиток на паша, ж и р е њ е и поило 

во шума и шумско земјиште се врши по одредени пасишта 
и места. 

Член 15 
Со цел да се заштитат општите стопански, здравствени 

и Други интереси или интересите на посебни лица можат 
одредени шуми или делови од шуми да бидат прогласени 
за трајно-заштитни или за привремено заштитни шуми. 

Член 16 
За трајно заштитни шуми можат да бидат прогла-

сени шумите: 
1) што заштитуваат земјишта од одронување , спи-

рање и о д м е н у в а њ е , а се навоѓаат на одрочци, на брего-
вите на води, или на земјиште изложено на разнесување 
од ветер; 

2) што спречувајќи го брзото истечување на водата 
во поројни подрачја, ги заштитуваат изворите и земјишта-
та од отплавување и од наноси со спречување на многу 
јако истечување на волјата во поројнчте подрачја ; 

3) што служат како шумски појаси за заштита од 
ветер, песок и бранови; 

4) што се навоѓаат на г о р а т а граница на шумската 
вегетација; 

5) што служат за здравствени цели; и 
6) што служат за одбрана на земјата. 

Член 17 
За привремено заштит,ни шуми можат да бидат про-

гласени оние шуми што заштитуваат обекти воле своето,; 
стЅаниште, 
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Член 18 
Шумите што се кавоѓаат на кршовити места, красти 

и големи стрминини, опстанокот на кои е угрозен, мора аа 
се прогласат за тра јко заштитни, кои се тие шуми ќе 
одреди Министерот за шумарството. 

Член 19 
Прогласувањето на шумите од р е п у б л и к а н е ц или од1 . 

локално зкачение за трајно или привремено заштитни го 
врши Министерот на шумарството во согласност со Прет-
седателот на Владата. 

Постапката за прогласување ма шумите за тра јко или 
привремено аак:(титни, начинот на Т и в к о т о евидентирање 
и управување, како и постапката за утврдување на едно-
кратната накнада, ко ја на сопствениците на шуми се дол-
жни да ј!а платат лицата во чиј приватен интерес одредени 
шуми се прогласени з а привремено заштитни се врши по 
посебни прописи. 

Член 20 
Во заштитните шуми не смее да се врши чисто се-

чење освем сечење на ситка бѕгремова шума. 
Член 21 

Секое сечење на шума и обработување на стебла 
мора л,п се вглпи на начин со к о ј што не се загрозува ра-
цио,налното подмладување и одредување на шумата. 

Член 22 
Во планинските краеви на с т р а н ц и т е сечењето ќе 

се врши така што неговиот обим и врста да го осигурува 
природното подмладување на шумите1. 

Чле,н 2 3 
Сечењето на живи стебла може да се врши само во 

времето од 1 октогари до 1 април. 
Сечењето во друго време монев да се дозволи: 
1) во шуми што' се' нападнати од штетни инсекти 

или заразни болести, или се од пожар или вћтер, оштетени 
или им з а т е г н е а опасност од оплазување; 

2) во планинските шуми каде што е возможно зим-
ското сечење како и во оние шуми каде што сечењето 
зад.оцнило подади лошо време; 

3) во шумите за произведување на лисник, 
4) за изградување и исправување на станбени и сто-

пански згради или саобраќа јни обекти, уништени од еле-
ментарни непогоди, доколку оваа потреба н е м о ж е да се 
подмири на друг начин. 

Сечењето од; предниот став во шуми о д републи-
канско и лока,лно значение може да го дозволува Мини-
стерот на шумарството. 

Член 24 
Во сите шуми сечењето на живи дрвја не смее да 

се врши додека дарбата што имаат да се сечат претходно 
не се обележат со жиг, а к а ј чистите сечења додека по-
вршни,ните одредени за сечење просторно не се обележат. 
Министерот на ?"умагството може да пропи од за одредив 
време во шумите на приватните лица да може да се врши 
сечз на живи стебча по одобрение о д надлежниот орган 
и без претхолно обележување на стеблата со жиг. 

Сечењето на бонови шуми може дја се ВРШИ после 
гмолаоењегго освен а к о изузкт\но1 М и н и с т е р у на шумар-
ството не дозволи сечење и пред смолаоењето. 

Сите видови прооедувања и чистења на шуми мо-
жат да се вршат во текот на целата година оспен во текот 
на првите два месеца слет отпочнувањето на вегетацијата. 

Член 25 
Изнесувањето на шумски производи од ш у ш мора 

де се врши по одредени патишта и возници и на таков 
начин да не се прави штета на шумата, подмладокот и зе-
мјиштето. 

Сопственикот на земјиштето е должен да дозволи 
преку неговото земјиште да ' се изнесат шумските П Р О И З В О -
ДИ ако тоа не е возможно да се извоши на доуг начин по 
д!оуг правец, или ако другиот начин или правец би бил 
несразмерно поскап. Сопственикот на земјиштето во ваков 
случај има гпа^о на накнада за направената му штета. 

Ако настане СЧОТЈ околу изнесувањето ча шумски 
производи преку ' туѓо земјиште, решение донесува извр-
шниот одбоо на околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор. 

Член 26 
Високоиланинските (суватите) и планинските пасишта 

не можат да се прошируваат на штета на шумата. 
Министерот на шумарството ѓо одреди кои " " ' ' "неки 

пасишта ќе се приведат кон н т ^ гта култура, а во согла-
сност со Ми.нистерот на земјоделието ќе обреди кои де-
лови од високопллнинските пасишта ќе се приведат кон 
шумската култура. 

Член 27 
Со це што порационално да се исползува продуктив-

ната сила н : земјиштето првенствено ќе се пошу ат обез-
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шумените поврвнини од' шумското земјиште, кршот, голи-
ните и живиот песок, како и земјиштето што по својата 
положба, конфигурација, физички и хемиски состав и кли-
матски услови најполезно ќе му служат на народното сто-
панство и на другите општи интереси ако се под шумска 
културо,. 

Член 28 
Сопственикот на шумско земјиште е должен да ги 

пошуми своите обезшумени поврвнини како и сите оние 
земјишта што можат да се ползуваат само ако се под шум-
ска култура, во срок што ќе го одреди надлежниот држа-
вен орган за шумарството во рамките на државниот сто-
пански план. 

Сечините што настанале со сечење на шума след 1 ја-
нуари 1947 година или што ќе настанат во иднина мора да 
се пошумат најдоцна во срок од 3 години од извршеното 
сечење доколку не се п о д м л а д е н по природен пат. 

Член 29 
Државата може да го подпомогнува пошумувањето на 

задружните и приватните шумски земјишта означени во 
член 27 и 28 на овој закон ако имотната состојба на соп-
ственикот на тие земјишта с толку слаба да не може да ги 
поднесе во целост или делимично трошковите околу по-
шумувањето. 

Помошта од државата може да се состои во давање: 
1) напатствие за пошумување; 
2) бесплатни садници и семиња; 
3) парични помошти и награди за успешно пошу-

мување и 
4) позајмици. 
Исто така таа помош може да се состои и во вршен,е 

надзор над работата на пошумувањето на тие шумски 
земјишта. 

Член 30 
Шумите кои што поради прекумерни сечења, кастрење, 

брстење или пасење се претворени во шикири, како и запу-
штените и неразвиените шуми мора да се одморат односно 
подобрат. 

Министерот на шумарството ќе се грижи овие задачи 
плански да се постават и извршат во одредени срокови. 

Член 31 
Поедини поврвнини од држазно шумско земјиште на 

1ршевитите места и долини можат да се дадат за ползување 
на земјоделските задруги под услов да ги приведат кон 
шумска култура. 

Член 32 
Министерот на шумарството во согласност со мини-

стерот на земјоделието со напатствија ќе го пропише начи-
нот за издвојување на површините ед голините, зимските и 
летни пасишта што не се навоѓаат во шума и шумско зем-
јиште, како и на мерите што ќе се приведат кон шумска 
култура. I 

Пасиштата и мерите што ќе преостанат ќе ги управува 
Министерството на земјоделието. 

Член 33 
Прогласувањето на шуми од општодржавно значение 

или на шуми што служат за одбраната на земјата за трајно 
или привремено заштитни, како и сечењата на живите стеб-
ла во шумите од општодржавно зкачение во времето од 
1 април до 1 октомври се врши по одредбите на општиот 

в закон за шумите. 
III. УПРАВА И НАДЗОР НАД ШУМИТЕ 

Член 34 
Министерот на шумарството ги раководи сите репу-

бликански и локални органи на шумската служба на тери-
торијата на Народна Република Македонија и врши надзор 
над нив, непосредно ги управува шумските стопанства од 
републиканец значените и на народните одбори им дава на-
патствија за управување со шумите и шумските стопа,нства 
што се под нивна управа. 

Народните одбори непосредно ги управуваат своите 
шумски стопанства и дрвно-индустриски построен,а од ло-
кално значение, се грижат за пошумувањето и мелиораци-
јата на шумското земјиште, за подмирување потребите на 
народот од шумски производи, за пасењето, ширењето, чу-
вањето на шумите од оштетување и неправилно и бесправ-
но исползување и вријат непосреден надзор над задружните 
шуми и над ание шуми што не се ставени под државен 
стручен надзор. 

Член 35 
Управувањето со шумите од локално значени? што не 

се во составот на шумско стопанство го врши извршниот 
одбор на обласниот односно околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор преку своите поверенства надлежни 
за шумарство. 

Шумите од локално значение кои што претставуваат мали 
издвоени комплекси од изразито месно значение можат да 
се дадат на управување на месните народни одбори и на 
народните одбори на градови во составот на околии. 

поблиски одредби за управувањето на шумите од ло-
кално значение донесува Владата. 

Член 36 
Основен орган за управување на државните шуми е 

шумското стопанство. 
Шумското стопанство е државно стопанско прет-

пријатие. 
По значението шумските стопанства можат да бидат 

републикански или локални. 
Шумското стопа,нство има особено за задаток да по-

дига, одгледува, уредува, пошумува и врши мелиорација на 
шумите и шумските земјишта. 

Член 37 
Орган за експлоатација на шумите се шумско-експлоа-

тационите и дрвно-индустриските државни стопански прет-
пријатија. 

Овие претпријатија имаат особено за задаток да ги 
експлоатираат шумите, уредуваат шумските сообраќајни 
средства, дрвно-индустриските построен,а, преработуваат 
шумски производи и овие да ги распоредуваат во локал-
ното снабдување. 

Овие претпријатија можат по своето значение да би-
дат републикански или локални. 

Член 38 
За административно и оперативно раководење на шум-

ските стопанства може во Министерството на шумарство да 
се оснуе Главна дирекција на шумските стопанства, а за 
административно и оперативно раководење на претпријати-
јата за експлоатација на шумите Главна дирекција на шум-
ско-експлоатационите и дрзно-индустриските претпријатија. 

Член 39 
Со цел да се осигури трајното снабдување со шумски 

производи со државните шуми се управуваат по начелото 
на крајноста на приносот во рамките на шумско стопанските 
подрачна и области. 

Член 40 
Ползувањето на државните шуми и на шумите што 

стојат под државен, стручен надвор се врши во рамките на 
државниот стопански план и само врз основа на одобрени 
шумско-уреѓајни елаборати. 

Шумско-уреѓајните елаборати за сите шуми освен за 
оние од општодржавно значение ги одобрува Министерот 
на шумарството. 

Член 41 
Ползувањето на задружните и приватните шуми се вр-

ши под надзор на извршните одбори на околиските односно 
градските (реонски) народни одбори. За сечење во задруж-
ните и приватните шуми е потребно претходно одобрение 
од извршниот одбор на околискиот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор. 

Обемот на сечењето во задружните и приватните шуми 
и расподелбата на шумските производи од тие шуми се 
одредува со планот за секоја година. 

Член 42 
Шумите на задругите и заштитните шуми на приват-

ните лица стојат под државен, стручен надзор. 
Под "државен стручен надзор" се разбира надзорот над 

вршењето на работи во врска со подигањето, одгледување-
то, чувањето, заштитата и исползуваното на шумите, како 
и со пошумувањето и мелиорацијата на шумските земјишта. 

Државниот стручен надзор го врши извршниот одбор 
на околискиот односно градскиот (рео,нскиот) народен одбор. 

Трошковите на државниот стручен надзор ги поднесу-
ва државата до колку не можат да се подмират од редов-
ните приходи на шумата. 

Член 43 
Со цел народните маси да учествуваат во управува-

њето, подигнувањето, одгледувањето, заштитата и исползу-
ваното на шумите при месните и околиските народни одбори 
се осниваат совети за шумарство. 

Во советите за шумарство влегуваат претставители на 
шумските стопанства, задругите, синдикатот и другите ма-
совни организации, како и поедини граѓани. 

Советот за шумарство работи под раководството на из-
вршниот одбор на народниот одбор. 

Се овластува Министерот на шумарството да донесе 
поблиски прописи за организацијата и работата на советите 
за шумарство. 

Член 44 
За потребите на науката и наставата Министерот на 

шумарството може во согласност со претседателот на Вла-
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дата, да им предаде на земјоделска-шумар^киот факултет, на 
шумарските школи и на установите за шумарски научни 
истражувања на управување одредени шуми како и објекти 
и построена што им служат. 

Член 45 
За арондација и комасација на државните шуми и 

државните шумски земјишта можат приватните поседи да 
се експроприраат по законските прописи за експропријација. 

Член 46 
Снабдувањето на народот со дрва и други шумски про. 

изводи како и начинот на несењето и жирењето ќе го уреди 
Младата со уредба. 

Член 47 
Чувањето на државните шуми, шумите под државен 

стручен надзор и шумските земјишта го вршат органите на 
шумската народна милиција по посебни сојузни прописи, а 
на одгледно-мелиоративните објекти шумско-техничките 
органи. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
I 

Член 48 
Како учинител на кривично дело ќе се казни со лише-

ние од слобода до три години: 
1) кој опустошува шума или врши сечење на за-

штитни шуми; 
2) кој крчи шума или подбелува дрва со цел шумското 

земјиште да се претвори во друг вид култура; 
3) кој противправно присвои оборено или изработено 

дрво или готов материјал без оглед да ли се навоѓа на ме-
стото на изработувањето во шумата или на стовариштето. 

4) кој противправно обори во шума едно или повеќе 
стебла чија вредност надминува 1.000 динари; 

5) кој без дозвола сече борови стебла пред смоларењето; 
6) кој противправно присвои државно или задружно 

шумско земјиште; 
7) кој во поголем обнм лупи кора на стебла; 
Ако последиците на делото се особено тешки учините-

лот ќе се казни со лкшение од слобода до пет години. 
! 

Член 49 
Со казна поправителна работа до два месеца и со па-

рична казна до 3.000 динари или со една од овие казни ќе 
се казни за следните прекршоци: 

1) кој оштетува и,тн уништува шумски градини и ра-
с а д н и к ; 

2) кој не ќе изврши пошумување во одреден срок; 
3) кој не ќе ги изврши пропишаните мерки за сузби-

вање или отклонување на опасност од штетни инсекти или 
заразни болести на шумските дрвја; 

4) кој во шума противправно обори едно или повеќе 
стебла чија вредност не надминува 1.000 динари; 

5) кој оштетува шумски пасишта, објекти и направи, 
како и други инсталации што се во врска со овие; и 

6) кој не се придржува на прописите на шумско-уре-
ѓајните елаборати. 

Покрај предните казни може да се изрече и казната 
одземање на орудието со кое што е извршен прекршокот. 

Член 50 
Со казна попр)авителна работа до 30 дена и со парична 

казна до 1.500 динари ќе се казни за следните прекршоци: 
1) кој што врши пасење или ширење противно на од-

редбите на овој закон или на надлежните државни органи; 
2) кој што оштетува дрѕо со засечување. пресечување, 

пилење, зарезување, искоренување со вадење на деланки, 
со дупење, со кастрење, со превртување или на некој 
друг начин; 

3) кој што олупи кора од оборено дрво или присвои 
веќе олупена кора, или кој неовластено збира суви листЈа и 
маховини или вади пењушки или собира смола или кој во 
туѓа шума (државна, задружна или приватна) собира обо-
рени суви гранки без одобрение од надлежниот државен 
орган односно сопственикот; 

4) кој што сече, преработува или извозува дрво од 
шума след одредениот срок гћ сечење; 

5) кој што пропушти да го пријави појавувањето на 
штетни ин.секти или заразни болести на шумски дрвја на 
шума која е негова сопственост или негов посед; 

6) кој што врши проредување или чистење на шума 
во текот на првите два месеца след почнувањето на веге-
тацијата; и 

7) кој што врши сечење пред да се изврши обележу-
вањето на стеблата со жиг или кај чистото сечење пред да 

се изврши просторното обележување на поврвнините у р е -
дени за сечење. 

Покрај предните казни може да се изрече и казната 
одземање на орудието со кое што е сторен прекршокот. 

Член 51 
За постапка по кривичните дела наведени во член 48 

на овој закон е надлежен околискиот суд. 
За водење административно-казнена постапка по пре-

кршоците наведени во член 49 и 50 на овој закон е надле-
жен извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) ,народен одбор. 

Член 52 
Паричните казни изречени за прекршоците по овој ва-

ков одат во полза на буџетот на Народна Република Ма-
кедонија. 

Член 53 
По барање на оштетеникот во постапката по кривич-

ните дела и прекршоците предвидени со овој закон ќе се 
одлучи и за накнада на штетата причинена со делата. 

Ако со кривичното дело од член 48 на овој закон е 
оштетена државна или задружна имовина ќе се одлучи за 
накнада на штетата и без барање од страна на оштетеникот. 

Накнадата на штета се пресметнува по посебен оштетен 
ценовник што ќе го пропише Министерот на шумарството. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
До изработувањето на шумско-уреѓајните елаборати 

ползувањето на државните шуми и на шумите под државен 
стручен надзор ќе се врши врз основа на годишни предлози 
за сечење и пошумување. 

Член 55 
Плавењсто и сплаварење^ на дрва се врши по посеб-

ни сојузни прописи. 
Член 56 

Се овластува Министерот на шумарството да донесе 
прописи за извршување на овој закон. 

Член 57 
Овој закоп влегува во сила осум дена До објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

У. Бр. 22, Скопје, 26 октомври 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

Ш 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Влада-
та на Народна Република Македонија за донесување уред-
би по прашањата од народното, стопанство и обновата на 
земјата и на т. 3 од Указот за образување Министерството 
за државни набавки на Владата на Народна Република Маке-
донија У. бр. 6 од 16. IV. 1949 година, по предлог на Мини-
стерот на трговија и снабдување и Министерот за државни 
набавки, Владата на Народна Република Македонија ја до-
несе следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕНОС НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП НА 
ЖИТАРИЦИ, ОРИЗОВА АРПА И ФУРАЖ, ГЛАВНАТА ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО МЛЕКО И МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВОДИ, ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРО-
МЕТ СО ЕМИШ, ЗАРЗАВАТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, 
ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ЖИ-
ВИНА, ЈАЈЦА И ПЕРЈА, ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТ-
КУП И ПРОМЕТ с о КОЖИ, ВОЛНА И ЦРЕВА И ГЛАВ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ДОБИТОК 
и ПРОИЗВОДИ о д МЕСО ОД НАДЛЕЖНОСТА НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАДЛЕЖНОСТ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Од надлежноста на Министерството за трговија и снаб-

дување на Народна Република Македонија се издвојуват и 
пренесуват во надлежноста на Министерството за државни 
набавки на Народна Република Македонија: 
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1) Главната дирекција за откуп на житарици, оризова 
арпа и фураж; 

2) Главната дирекција за откуп и промет со млеко и 
млечни производи; 

3) Главната дирекција за откуп и промет со емиш, 
зарзават и алкохолни пијалоци; 

4) Главната дирекција за откуп и промет со живина, 
јајца и перја; 

5) Главната дирекција за откуп и промет со кожи, 
волна и црева; 

6) Главната дирекција за откуп и промет со добиток и 
производи од месо. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 4627, 31. VIII. 1949 год., Скопје. 

Потпретседател 
на Владата на НРМ, 

Н. Минчев, с. р. 

Министер 
за трговија и снабдување, 

Хр. Бајалски, с̂  р. 

Министер 
за Државни набавки, 

П. Менков, с. р. 

Врз основа чл. 13 од Уредбата за Вишата педагошка 
школа во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 19/49), а 
во согласност со Министерот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ВИШАТА 

ПЕДАГОШКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 
I ЗАДАТОК 

Член 1 
Вишата педагошка школа е установа на Министерство-

то за просвета со задаток да подготвува преподаватели за 
вишите класон на седмолетките и за нижите класон на ги-
мназиите. 

И РАКОВОДСТВО И УПРАВА 

Член 2 
Со Вишата педагошка школа раководи директор кого 

што го назначува Министерот за просвета. 
Директорот ја претставува Школата пред сите држав-

ни органи и установи, се грижи за наставата, за админи-
страцијата и воопшто за редот и правилноста на работе-
њето во Школата; ги свикува и раководи со Советот на 
школата; се грижи за имотот на школата, за правилното 
распределување и арчење на одобрените кредити и рако-
води со целата преписка на школата. 

За работењето и успехот на школата директорот од-
говара пред Министерот за просвета. 

Член 3 
Во унапредувањето на наставата и на работењето на 

Вишата педагоцн:а школа воопшто на директорот му По-
мага Советот на Вшпата педагошка школа. 

! 
Член 4 

Советот на Вишата педагошка школа го сочинуваат ди-
ректорот и сите преподаѕатели. 

Седниците на Советот на Вишата педагошка школа ги 
свикува директорот на школата и тој раководи со нив. 
Своите решенија Советот ги донесува, по правило со мно-
зинство, а во случај на еднаков број гласон решава гласот 
на тој што претседава. Решенијата на Советот се правно-
силни ако на седницата присуствуваат најмалку половина-
та од неговите членови. На седницата се води записник. 

Советот се состанува најмалку еднаш месечно. 

Член 5 ' 
Советот на Вишата педагошка школа се грижи за оп-

штиот развиток и напредок на школата; ги разгледува сите 
прашања и предлози во врска со организирањето и уна-
предувањето на наставата; ја подготвува претс,метката' на 
приходите и на расходите на школата; донесува решени а 
за изведување на екскурзии; на предлог на директорот 
определува раководители на библиотеките, научните збир-
ки, кабинетите, лабораториите и Другите помошни устано-
ви; изработува годишен план за работа; ги разгледува и 
донесува решенија по предлозите од студентите на Виша-
та педагошка школа; ги разгледува и решена пв предлози-

те па КСМ; решава за превземањето на дисциплински гавр-
ил и за казнувањето на студентите на Вишата педагошка 
школа, според прописите на овој Правилник. 

Член 6 
Екокомско-административните работи на Вишата педа-

гошка школа ги врши секретарот на школата со потреб.и 
број помоштен економско-админисфативен и технички пер-
сонал, кеј што се навоѓа под негов непосреден надзор. 

Секретарот го назначува Министерот за просвета и 
истиот треба да има најмалку средно образование, 

Член 7 
Секретарот на школата одговара за точното и навреде-

ното исполнување на сите административни и сметковод-
ни работи, како и за правилното водење на училишната ар-
хива, училишниот инвентар, евиденцијата на студентите и 
ѕа точното исполнување на сите работи што ќе му ги ста-
ви во должност директорот на школата според Уредбата 
за Вишата педагошка школа и според овој Правилник. 

III ГРУПА 
Член 8 

На Вишата педагошка школа постојат групи на оддел-
ни предмети или групи предмети, кои што ќе се определи -
ваат според потребата ,и можностите за одвивање на на-
ставата. 

Вишата педагошка школа организирана во потполност 
ги има следните групи: 

I група македонски јазик; 
И група руски јазик; 
III група историја и географија; 
IV група биологија и хемија; 
V група физика и математика. 

Член 9 
На Вишата педагошка школа постојат предмети кои 

што се задолжителни за студентите од сите групи 
и предмети кои што се задолжителни само за одделни 
групи, предметите за одделните групи, времето за кое шѕо 
ќе се преподаваат и посетувањето на предавањата ќе сс 
предвидат во наставниот план на школата. 

Член 10 
Групите имаат свои помошни установи: училишта, веж-

Салници, кабинети, лаборатории и библиотеки. 
Член 11 

Како училиштс-вежбалница при Вишата педагошка шко-
ла постои одделна неполна мешана гимназија. Оваа гимна-
зија стои под надзор на директорот на Вишата педагошка 
школа или на професорот од педагошката група п р е д м е т 
што ќе го определи тој. 

Член 12 
На чело на секоја група се навоѓа старешина на гру-

пата. Старешината на групата го одбира Советот меѓу на-
ставниот персонал на соответната група. 

Наставниот персонал на секоја група го сочинува Сове-
тот на групата. 

Член 13 
За подобро и поуспешно одвивање на наставата и на 

работењето на Вишата педагошка школа постојат и струч-
ни активи. 

Активите ги составуваат преподавателите на школата. 
Член 14 

Советот на групата, под претседателството на стареши-
ната на групата, ги решава сите прашања во врска со на-
ставата и научно-иследувачката работа на групата, го со-
ставува годишниот план и семестралните планон за ра-
Оотата на групата и подготвува предлози што ги доставу-
ва до Советот на Вишата педагошка школа. 

IV ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Член 15 

Советот на Вишата педагошка школа го составуваат си-
те редовни и хонорарни преподаватели. 

Наставниот персонал се одбира со конкурс, што го Рас-
пишува Вишата педагошка школа, или се предлага од стра-
на на Советот на Вишата педагошка школа, а го назначу 
ва Министерот за просвета. 

Член 16 
Како редовни професори се одбираат односно се пред-

лагаат и се назначуваат просветни работници и стручни ли-
ца кои што се истакнуваат со својата спрема и со својата 
училишна односно научна работа во струката во која што 
се поставуваат и кои што ги исполнуваат условите предви-
дени за тие звања со Уредбата за просветно-научната стру-
ка. Во недостаток на вакви лица на работа можат да се до-
делуваат и лица со квалификации и звање професор на сре-
дна школа. А 

Член 17 
За хонорарни преподаватели се одбираат односно се 

предлагаат и се назначуваат просветни работници и стручни 
лица кои што се на работа на Друго место, а можат и спо-
собни се да држат определен број часон на Вишата педа-
гошка школа. 
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Член 18 
Сите преподаватели се должни своите предмети да ги 

преподаваат според пропишаниот наставен план и програм; 
да доваѓаат редовно и на време на часон; да присуствуваат 
па седниците на Советот на Вишата педагошка школа и да 
ги чуваат службените тајни во кои што спаѓат и она за кое 
што се зборува и се расправа на седниците на Советот; да 
се грижат за успехот во работата и вопшто да ги исполну-
ваат сите задолженија што ќе им ги постави Советот на 
школата или директорот согласно Уредбата за Вишата пе-
дагошка школа и овој Правилник. 

V НАСТАВА 
Член 19 

Наставата на Виница педагошка школа за редовните 
студенти трае две години. 

Член 20 
Учебната година почнува на на 1 септември, а свршу-

ва на 31 август. 
Учебната година се дели на два семестра: зимен и ле-

тен. Предавањата во зимниот семестар почнуваат на 1 ок-
товри и траат до 31 декември, а во летниот почнуваат на 1 
февруари и траат до 31 мај. 

Прекинот меѓу зимниот и летниот семестар се дели на: 
меѓусеместрален одмор од две недели (од 1 до 15 јануари) 
и на двенеделен испитен период (од 16 до 31 јануари). Вре-
мето од 1 до 30 јуни се предвидува за годишни испити, а 
времето од 1 до 30 септември за работа со вонредните сту-
денти и за испити. 

Член 21 
Наставата на сите групи на Вишата педагошка школа се 

изведува според наставните планон и програми што ги про-
пишува Министерот за просвета врз осмоза планот и про-
грамата што ќе ги пропише Министерот за наука и култура 
на Владата на ФНРЈ. 

Точниот распоред за работата во секоја учебна година 
се определува со годишниот план за работа што го изра-
ботува Советот на Вишата педагошка школа во почетокот 
на секоја учебна година. 

Годишниот план за работа треба да ги опфати: преда-
вањата, вежбите, лабораториските вежби, практичните ве-
жби во работилниците, семинарите, екскурзиите и др. 

Член 22 
Врз основа наставните планови преподавателите изра-

ботуваат годишен план за работа за секој предмет одделно, 
кој што се поднесува на одобрените на Министерот за про-
света. 

Член 23 
Редовните студенти во третиот и во четвртиот семестар 

ќе хоспитуват во седмолетките односно во гимназиите во 
Скопје. Во текот на хоспитувањето секој студент треба да 
одржи по две предавања од дипломскиот предмет и тоа во 
вишите разреди на седмолетките односно во нижите разре-
ди на гимназиите. Хоспитувањата и предавањата ќе се вр-
шат во присуство на предметниот преподавател. Успехот по-
стигнат на предавањето се зема во предвид при диплом-
скиот испит. 

VI РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 
Член 24 

Во Вишата педагошка школа како редовен студент мо-
же да биде примен секој граѓанин на ФНРЈ кој што свршил 
средна школа. 1 . , г Г ; 4 ^ 

Туѓите државјани можат да се запишат само со одобре-
ние на Министерот за просвета. 

Член 25 
Уписот на кандидатите се врши од 1 до 10 септември 

вклучително. Накнаден упис може да одобри само Советот 
на Вишата педагошка школа и тоа најдоцна до 1 октоври. 

При уписот секој кандидат е должен да ги поднесе сле-
дните документи: диплома за свршена средна школа, доку-
мент за датата на раѓањето, уверение за бирачко право, ле-
карско уверение, кратка биографија и прописно пополнети 
и таксирани обрасци. 

Член 26 
Во почетокот на секој семестар на студентите им се 

заверува уписница (индекс), а на крајот на семестарот и 
редовното посетување на предавањата. 

Член 27 
Секој студент мора да има легитимација што му ја из-

дава Вишата педагошка школа. 
Член 28 

Студентите се должни да ги посетуваат редовно преда-
вањата, вежбите, семинарите и екскурзиите; да ги полагаат 
испитите во установените рокон да се потчинуваат на сите 
правила и прописи од внатрешниот ред на Вишата педаго-
шка школа. 

Член 29 
Студентите кои што не ги исполнуваат обврските пред-

видени со овој Правилник, како и со правилата и со про-
писите за внатрешниот ред на школата, можат да бидат ка-
знети и отстранети од школата. 

Решение за казнување и за отстранување на студентите 
од школата во прв степен донесува Советот на школата. 
Против тие решенија студентот има право па жалба до Ми-
нистерот за просвета во рок од осум дена од денот на при-
мањето на решението. 

Член 30 
Студентите на Вишата педагошка школа организаат сво-

ја младинска организација според статутот на Народната 
Младина на Југославија. Соработката меѓу младинската ор-
ганизација и Советот на Вишата педагошка школа треба да 
биде најтесна. 

V I I ИСПИТИ 
Член 31 

На Вишата педагошка школа постоат следните испити: 
колоквиуми, годишни испити и дипломски испит. 

Во наставниот план ќе се предвиди од кои предмети ќе 
се полагаат колоквиуми, од кои годишни, а од кои диплом-
ски испит. Со тој план ќе се определи кој испит односно 
колоквиум ќе се полага и после колку семестри. 

Член 32 
Испитите ќе се одржуваат од 1 до 30 септември, од 1 

до 31 јануари и од 1 до 30 јуни. Точните дати кога ќе се 
одржуваат испитите ќе ги определи Советот на Вишата пе-
дагошка школа. 

Член 33 
На Вишата педагошка школа постоат три испитни рока: 

летен, есенски и зимен. 
Студентите се должни да се пријават на испит штом 

стекнат право да го полагаат. 
Испитите од прва година морат да ги положат најдоц-

на до зимниот испитен рок од втората година, а испитите 
од втората година најдоцна до идниот зимеи рок. 

Студентот што не ќе ги полож,и испитите во предните 
рокон го губи правото на понатамошно школување. 

Член 34 
Во случаите кога е студентот спречен да се јави на ис-

пит во определените рокон, поради оправдани причини, Со-
ветот на Вишата педагошка школа може да му одобри да 
се јави на испит во идните рокон. 

Член 35 
Годишните испити ќе се полагаат пред комисија соста-

вена од најмалку три члена. Комисиите за испити ги опре-
делува Советот на Вишата педагошка школа. Еден член на 
комисијата е предметниот преподавател. Ако по некој пред-
мет има повеќе преподаватели тогаш на испитот по тој 
предмет учествуваат сите. 

Колоквиумите се полагаат само пред предметниот пре-
подавател и за нив не треба никаква специјална пријава. 
Евиденцијата за успехот на колоквиумите ја води предмет-
ниот преподавател. 

Член 36 
Колоквиумите и годишните испити се усни, а по ма-

тематика и по јазиците и писмени. 
Испитите се полагаат одделно по секој предмет, а ис-

питувањето го врши преподавателот кој што држел преда-
вања. 

Член 37 
Студентот кој што не ќе го положи колоквиумот го пов-

торува истиот најдоцна во рок од еден месец, во споразум 
со предметниот преподавател. Додека не ги положи сите 
колоквиуми студентот не може да се запише во иден се-
местар. 

Член 38 
За годишен испит студентите, по правило, се јавуваат 

прв пат во јунскиот рок, а во другите рокон само по одо-
оренпе на Советот на Вишата педагошка школа. Во зи.м-
скиот рок се полагаат само поправни испити и тоа најмно-
гу од два предмета. 

Член 39 
На студент кој што во еден испитен рок не го положи 

испитот од три или повеќе предмети, му се поништуваат се-
местрите запишани во таа учебна година. Истото тоа важи 
и за студентот што не ќе покаже успех на поправниот 
испит. 

Член 40 
Право да полагаат дипломски испит имаат сите студен-

ти на Вишата педагошка школа кои што ги положиле со ус-
пех годишните испити, односно колоквиумите, во предме-
тите пропишани за втората година од одделните групи. 

Член 41 
Дипломските испити се полагаат пред комисија што 

ја сочинуваат професорите по предметите од кои што се 
полагаат испитите, под претседателство на директорот на 
школата или на старешината на групата. Составот на испит-
ните комисии и распоредот на испитите го определува Со-
ветот на Вишата педагошка школа. По свршениот испит се 
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утврдува оценката на секој кандидат. Оценките се даваат 
едногласно или со мнозинство на гласоите. Во случај на 
еднаков бпој гласон решава гласот на тој што претседава. 
Секоја испитна комисија има свој записничар кој што води 
записник за испитот. 

Член 42 
Дипломскиот испит се состои од практичен писмен 

и устен дел. 
Член 43 

Практичн,иот дел на испитот се состои од наставно-вос-
питна работа во вишите класон на седмолетка или во ни-
ските класон на гимназија. За овој дел на испитот кандида-
тот ја изготвува темата на предавањето еден ден порано. 
Кандидатот се подготвува за предавањето и пред да го 
одржи истото МУ предава на претседателот напишан кон-
спект на истото. На практичниот дел на испитот присуству-
ваат претседателот на комисијата или неговиот! з^ченнк, 
предметниот г^еподавател и преподавателот по методика. 
По одржаното предавање кандидатот пред комисијата го 
образложува својот конспект и работата и одговара на пра-
шања по мотелската на предметот од неговата струка. По-
тоа испитната комисија ја утврдува оценката нт практич-
ниот дел од испитот и ја внесува во записник. Ако е на-
ставната работа оценета со оценка најмалку 6 (шест), кан-
дидатот го положил практичниот дел од испитот; во спро-
тивен случај кандидатот може да се пријави во идниот рок 
да го полага тој испит. 

Член 44 
Писмен испит се полага по главните стручни предмети 

и по македонски јазик. 
Член 45 

Темата за писмената задача ја определува испитната 
комисија по предлог на предметниот цреподавател. За гру-
пата предмети КО-Ј ШТО имаат повеќе од еден главен пред-
мет, можат да се определат две или г.озеќе теми, а кандида-
тите ќе одберат и ќе обработат една. 

По природните науки наместо писмена задача можат да 
се дадат и разни практични задачи со евентуално писмено 
образложение. 

Писмената задача се работи четири саати во присуство 
на еден член од комисијата. 

Сите задачи и работи ги прегледува предметниот пре-
подавател и тој предлага оценка. Конечната оценка за се-
која работа ја утврдува и ја внесува во записник испитна-
та комисија. 

Ако е работата оценета со оценка најмалку (6) шест 
кандидатот се пушта да го полага усниот дел од испитот; а 
ако добие оценка помала од шест, за полагање на диплом-
скиот испит може да се пријави во идниот рок и тогаш не 
го полага практичниот дел од испитот. 

Член 46 
Успехот на писмениот и на усниот испит, како и на 

практичниот се овенува со оценки од еден до десет. 
Кандидатот што ќе добие оценка најмалку шест се сме-

та дека го положил испитот. 
Член 47 

Усниот дел од испитот кандидатите го полагаат пред 
испитна комисија која што ја сочинуваат претседателот или 
неговиот заменик, испитувачот и уште еден член, Усниот 
ИСПИТ се полага ол целиот курс по тој предмет. Усното ис-
питување трае 20—40 минути. Успехот на кандидатот на 
усниот испит се утврдува веднаш по свршеното испитува-
ње на секоја група кандидати. Оценката ја предлага пред-
метниот ппеподавател. а ја утврдува и ја воведува во запис-
ник испитната комисија. 

Член 48 
Вишата педагошка школа ја свршил студентот кој што 

на дипломскиот испит не добил оценка помала од оценката 
Лѕ (шест). 

Ако кандидатот на усниот испит добие оценка помала 
од оценката (6) шест по еден ли по повеќе предмети, испи-
тот по тие предмети може да го полага само во првиот 
иден испитен рок. 

Дипломскиот испит трет пат може да се полага само 
со одобрение на Министерот за просвета. 

Член 49 
К а н д и д а т а за испит се пријавуваат со специјална при-

јава за секој предмет одделно. 
Пријави се поднесуваат и за дипломскиот испит. 

Член 50 
На студентите кои што ќе ја ева нат го успех Вишата 

педагошка школа им се издава диплома. Во дипломата се 
внесуваат: 

1 . Личните податоци на студентот (име, татково име, 
; 'ме, место и дата на раѓањето; 
2. Датата кога ја свршува Школата; 

3. Оценките по сите предмети и 
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4. Називот преподавател во струката за која што се 
подготвувал. 

Член 51 
Дипломата ја потпишуваат директорот на школата и 

претседателот на дипломска-а испитна комисија. 
Член 52 

После секое полагање на дипломски испит директорот 
на Вишата педагошка школа му поднесува на Министер-
ството за просвета извештај со имињата и со успехот на 
кандидатите. 

VIII ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ 
Член 53 

За да се зголеми бројот на стручно оспособените пре-
подаватели за вишите класон на седмолетките и за нижчте 
класон на гимназиите ка Вишата педагошка школа се вове-
дува вонредно студирање. 

Член 54 
Вонредното студирање на Вишата педагошка школа 

трае три години. 
Член 55 

Уписот за вонредните студенти се врши, како и за 
редовните студенти, само го почетокот ма учебната година. 

Вонредни студенти можат да б :дат само л ца кои што 
се навоѓаат на служба и тие можат да се запишат и да 
учат според прописите на Уредбата за вонредно студирање 
на универзитетите и на р , Јсоки те школи. 

Член 56 
Вонредните студенти кои што без оправдани прими1 и 

не запишат односно не заверат семестар го губат правото 
на вонредно студирање Г" Вч—-та педагошка школа. 

Член 57 
Испитите за вонредни студенти на Вишата педагошка 

школа сс годишни и дип^омск-' 
Член 58 

Вонредните студенти имаат право да ги полагаат пред-
метите од општата група после два запишани и заверени 
семестри. 

После четири запишани и заверени семестри тие имаат 
право да ги полагаат предметите о д општата група кои ипо 
се слушаат во третиот и во четвртиот семестар, како и го-
дишните-испити кои што влегуваат во неговата група. 

После шест запишани и заверени семестри тие полагаат 
дипломски испит од оние предмети за кои што е предвиден 
таков испит во односната труп". 

Член 59 
Вонредните студенти мораат сите испити предвидени 

за првата година да ги положат најдоцна по зчмниот испитен 
рок од в (ората година на школувањето. Студентот кој што 
во овој рок не ги положи тие испити, го губи правото н-а 
вонредно студирање. 

Сите испити предвидени за втората година вонред-
ните студенти морат да ги положат најдоцна до зимскиот 
испитен ѓон од третата година. Студентот ко! што во овој 
рок не ги полож,и тие испити, го губи правото на вон-
редно студирање.' 

Дипломскиот испит вонредните студенти морат да го 
положат до есенскиот рок после т е с т запишани и ?аверени 
семестри. Студентот кој што не ќе дипломира во овој рок 
може да се јави на испит во идниот зимен рок по одобре-
ние на Министерот за просвета. После овој рок го губи 
правото на полагање иг""тч - а Вишата педагошка школа. 

Член 60 
Министерството за п р о е к т а може, по молба на вон. 

редниот студент, да му одобри: понатамошно студирање во 
случаите кога не запишал на време семестар по оправдани 
причини; преминување од група во група во I годин-а на 
студиите и уште некои пупите ' рок. 

Член 61 
Другите прописи во однос на полагањето на годишните 

и на дипломските испити, на запишувањето и на заверката 
на семестпите, издавањето на дипломи итн. се применуваат 
во потполност и ич вонредните студент" како и на п^по^ните. 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОНРЕДНОТО СТУДИРАЊЕ 
Член 62 

Вонредното с т у д и р а в В и з а т а п е ^ т о к ж а ш^очч се 
изведува организирано. За тла цел се образува раковод-
ство на вонредното сгул ' '^ање 

Член 63 
Раководеното за вонпепно студирање на Вишата педа-

гошка школа го составуваат: елен професор што ќе го оп-
редели Советот на Вишата педагошка шкопа еден студент 
што ќе го определи младинската организација на Вишата 
педагошка шкопа и еде,н или повеќе службеници од Секре-
таријатот на Вишата педагошка школа. 

Член 64 
Задаток на раководството за вонредно студирање е: 
1) да води список на сите вонредни студенти со све-

дениве каде се навоѓаат на работа, како и да се грижи дали 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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соответниот студент се навоѓа на служба која што му од-
говара на јарно според групата што ја учи во школата; 

2) да води евиденција за организирањето на помогат на 
вонредните студенти на теренот и таквите мерки да ги по-
мага со совети, а по можност и со испраќање на поедавачи-
советодавци во местата кале што има повеќе вонредни сту-
денти или таму каде што би можеле да се соберат повеќе 
вонредни студенти; 

3) да води евиденција за тоа на вонредните студенти 
"т им се одобпува платена отпусна за посетување на го-
дишните курсеви и за полагање на испити, тз во случаите 
кога таа не им се одобрува или не им се одобрука на време 
или одобрената отпусна не е доволна, Да интервенира к а ј 
надлежните органи обрнуиајќи им внимание на нивното за-
должение спрема вонредните студенти; 

4) да води евиденција за тоа дали вонредните студенти 
учат редовно, дали ги исполнуваат своите задолженија спре-
ма Вишата педагошка школа, дали полагаат на време испити 
и со каков успех ги полагаат; 

5) во случај на потреба да доставува писмени напат-
ствија за студирањето; да се ГРИЖИ за у м н о ж у в а њ е ^ на до-
волен б р о ј скрипти и други наставни средства кои што им 
ги одобрила и ИМ ГИ препорачала ка редовните студенти 
Вишата педагошка школа, та за тоа редовно и н^вр?ме да 
ги обавестува вонредните студенти, да резгрвисува доволен 

бро ј од истите и да им ги испраќа на студентите штом ќе 
ги нарачаат или ќе ги побарат; 

6) да се гриж,и зч тоа вонредните студенти на време да 
бидат обавестени за курсевите и за испитите; да води еви-
денција за нивното доваѓање, како и за причините за евен-
туалното не јавување па испитите и ,ма курсеви; 

7) да се грижи за смсетување и за исхраната на вон-
редните студенти при нивното допаѓање на испити односно 
на курсеви. 

Сета преписка) Итновотстчото за вонредно сту-
дирање и вонредните студенти се води преуу Секретаријатот 
па Вишата предагошка школа. 

Член 65 
За вонредните студенти се организираат годишни кур-

севи со задача дл ги запознати вонредните студенти го на-
чинот на обработувањето и совладувањето на наставната 
програма од одделни предмети на Вишата педагошка и к о -
ла, да им овозможи т вонредните студенти консултувчч,е 
го преподавателите и изведување на најнеопходните вежби, 
хоспитувања итн. 

Член 66 
Курсевите од претходниот член ќе се одржуваат во вре-

мето што ќе го определи п ' 'ректорот Г у м а т а педагошка 
школа во споразум го Министерот за просвета. 

Времето на курсевите за студентите од I година е од 
15 до 31 јануари, а за другите студенти од 1 до 15 сеп-
тември. 

Курсевите траат најмалку 15 дена. 
Годишните курсеви се зад.олжителни за студентите од 

гчте групи. Без потврда за посетувањето на курсевите 
студентот не се пушта на годишен испит. 

Член 67 
За курсевите од п о д о л н и т е членон ппеподаватечитр ќе 

состават план за работа пред почнувањето на курсот. Пло-
нот треба да го одобри директорот на Вишата педагошка 
школа. 1 

Планот им се соопштува на студентите пред почну-
вањето на курсевите. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со влегув,ањето во сила на ОВОЈ Правилник престанува 

д? важи Правилникот за организацијата и работата на Ви-
шата педагошка школа во Скопје бр. 1272 од 29-1-1948 гол. 
("Службен весник на НРМ" бр. 5 /48) , како и Правилникот з а 
изменување на Правилникот за организацијата и работата 
на Вишата педагошка школа во Скопје I бр. 7580/48 ("Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/48) . 

Член 69 
О в о ј Правилник влегува во е л а од де^от на објавува-

њето му во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија" . , 

Б р о ј 16090 18 октоври 1949 год.. Скопје 
Министер за просвета, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Димче Стојанов - Мире с. р . 

Издава: "Службен весник на Народна Република Македонија" 
т и т о " бр. 10. Пошт. фах 51 - г Тел. 696 - Одговорен уред 

214 
Врз основа на чл. 8, 10 и чл. 85 од Законот за избор 

на одборници за народните одбори, Извршниот одбор на 
Градскиот народен одбор во град Куманово на ден 5-Х-194У 
год. донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат избори на едно одборничко место на 

Градскиот народен одбор во град Куманово во I изборна 
единица која што опфаќа ул. Лазар Колишевски од бр. 65 

до 107, Маршал Толбухин бр. 58 до 78 и 23 до 41, Маршал 
Ж у к о в бр. 1 до 5 и 2 до 10 и Перо Чичо само 4 куќи. 

Изборите ќе се одржат на ден 13-Х1-1949 година. 
Од Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во 

Куманово. 

215 
Врз основа на чл. 8, 85 и 86 од Законот за избор на 

одборници зћ народните одбори, Извршниот одбор на Око-
лискиот народен одбор во Брод го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
за распишување дополнителни избори за избор на одбор-
ници за Околискиот народен одбор во Брод во изборните 

единици 1, 4 и 18 
Се распишуваат дополнителни избори за едно одбор-

ничко место на Околискиот народен одбор во Брод и тоа : 
1. Во 4 изборна единица која опфаќа селата: Ижиште и 

Дворци. 
2. Во 18 изборна единица која опфаќа селата Зркле, 

Лупште и Ковче. 
3. Во 1 изборна единица која опфаќа селата: Брод, 

Требино, Содол и Латово. 
Изборите ќе се одожат г а 13-Х1-1949 година. 
Бр. 10007 од 5-Х-1949 година. 

Претседателството на Владата на НРМ по извршеното 
^ а п н у в а њ е со ИЗВОРНИОТ текст на Уредбата за одредување 
бро јот и територијалната надлежност на окружните и око-
лиските судови на територијата на Народна Република Ма-
кедонија објавена во "Службениот весник на НРМ" бр. 19 
од 16. IX. 1949 година не се сложува со изворникот и да-
ва следна 

И С П Р А В К А 
на Уредбата за одредување бројот и територија дната над-
лежност не окружните и околиските судови на територијата 

на Народна Република Македонија 
Во членот 1 под II точка б првиот пед зборот "околи-

скиот" треба да стои зборот "окружниот" . 
Во членот 2 вториот ред после зборот "предмет" да се 

додаде зборот "примени". 
Бр. октомври 1949 година. 

Од Претседателството на Владата на НР.М 

СОДРЖИНА 
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лежност на Министерството за државни набавки 
"а Народна Република Македонија - — — — - 186 

213 Правилник за организацијата и работењето на Ви-
шата педагошка школа во Скопје 187 

214 Решение за избори за едно одборничко место на 
Градскиот народен одбор во град Куманово во I 
изборна единица ' ,190 

215 Решение за Распишување дополнителни избори за 
избор на одборници за Околискиот народен одбор 
Р^ БРОД во изборните единици 1. 4 и 18 190 
Исправка на Уредбата за одредување бројот и те-
риторијалната надлежност на окружните и околи-
ските СУДОВИ на територијата на Народна Републи-
ка Македонија — - ј9у 

- Нпвинско-издавачко претпријатие - Скопје, ул. Маршал 
ник Кргуе Војноски - Нови станови "Пролет" - - зграда IV 


