
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Сабота, 4 септември 1971 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр, 401-1-16 

206. 
Врз основа на точка 5 став 2 и точка 6 од 

Одлуката за маржите во прометот на определени 
производи („Службен лист на СФРЈ" бр. 20/71), 
Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 

208. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-

гласување на прописите за одделни установи осно-
вани ед републичките органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65) и точка 7 од Решението за основа-
ње на Концертната дирекција („Службен весник 
на СРМ" бр. 12/57), Извршниот совет донесува 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОЗРЕВАЊЕ НА БАНА-
НИТЕ И ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ МАРЖАТА ЗА 

ЈУЖНОТО ОВОШЈЕ ВО ТРГОВИЈАТА 

1. Се определува Републичкиот завод за цени 
да врши одобрување на трошоците за дозревање 
на бананите и да врши разграничување на мар-
жата за јужното овошје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 12-1721/1 
6 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

207. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

пренесување на средствата, правата и обврските 
на Федерацијата за инвестиции во стопанството 
врз републиките и автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/71), Извршниот совет 
на Собранието на СРМ, на својата седница, одр-
жана на 6. VII. 1971 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува од должноста директор на 
Концертната дирекција на СР Македонија Кирил 
Спировски. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-1841/1 
29 јули 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

209. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

усогласување на прописите за одделни установи 
основани од републичките органи („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65) и точка 7 од Решението за осно-
вање на Концертната дирекција („Службен весник 
на СРМ" бр. 12/57), Извршниот совет донесува 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН НА КОЈ СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ ЌЕ МУ 
ГИ ПРЕДАДЕ ПОДАТОЦИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА, 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ги преземе од Сојузниот секретаријат за финан-
сии податоците за средствата, правата и обврските 
на Федерацијата за инвестициите во стопанството 
што се пренесуваат на Социјалистичка Република 
Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1622/2 
6 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се именува за вршител на должноста дирек-
тор на Концертната дирекција на СР Македонија 
Бошко Бошковски. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-1842/1 
29 јули 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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210. 
Врз основа на член 130 од Законот за средно 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 24/70), 
републичкиот секретар за образование, наука и 
култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА ВО УЧИЛИШ-

ТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Педагошката евиденција во училиштата за сред-
но образование се води според одредбите на овој 
правилник. 

Член 2 
За внесување податоци на педагошката еви-

денција училиштето за средно образование води: 
1. Матична книга на редовните ученици; 
2. Матична книга на вонредните ученици; 
3. Главна книга за завршните испити; 
4. Главна книга за полагање испити за оддел-

ни занимања; 
5. Класна книга; 
6. Личен картон за податоците за физичкиот 

развиток и способностите на ученикот; 
7. Записник за полагање на поправен, класен 

и вонреден испит; 
8. Записник за полагање испити за одделни 

занимања; 
9. Записник на испитниот одбор за завршниот 

испит; 
10. Записник на испитната комисија за завр-

шен испит. 
Член 3 

Врз основа на податоците од педагошката еви-
денција од претходниот член училиштето за сред-
но образование на учениците им издава: 

1. Ученичка книшка на редовните ученици; 
2. Книшка (индекс) на вонредните ученици; 
3. Преводница за премин од едно во друго учи-

лиште за средно образование; 
4. Свидетелство за положен завршен испит во 

училиштето за средно образование; 
5. Свидетелство за положен испит за одделно 

занимање. 
Член 4 

Педагошката евиденција се води на обрасци 
кои се составен дел на овој правилник, освен пе-
дагошката евиденција од точка 9 на член 2 од 
овој правилник која се води слободно. 

Специјалните училишта за средно образование 
покрај податоците содржани во обрасците за пе-
дагошката евиденција пропишани со овој правил-
ник, водат и соодветна евиденција за отстранува-
њето, поправањето и ублажувањето на пречките 
во психо-физичкиот развиток на учениците. 

Член 5 
Матичните книги на редовните и вонредните 

ученици, главната книга за завршните испити, 
главната книга за полагање испити за одделни 
занимања и класната книга се водат во форма на 
тврдо поврзана книга, чии листови се нумерирани 
и прошиени со емствени од кои двата краја се 
потпечатени со восок на внатрешната страна од 
задната корица на книгата. Бројот на листовите 
во книгата го заверува директорот на училиштето 
со свој потпис. 

II. КНИГИ НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 6 

Во матичната книга на редовните ученици на 
училиштата за средно образование се внесуваат 
податоци за: редниот број под кој е запишан уче-
никот, редните броеви под кои ученикот се води 
во класните книги во класовите што ги учел во 
текот на школувањето, податоци за личното име 
на ученикот, за успехот во текот и на крајот на 
школувањето, како и други податоци во врска со 
школувањето. 

Член 7 

Во матичната книга на вонредните ученици во 
училиштата за средно образование се внесуваат 
податоци за: редниот број под кој е запишан вон-
редниот ученик, за личното име на ученикот, за 
полагањето на вонредните испити по предметите 
и за успехот во текот на школувањето. 

Член 8 
Извршениот упис на ученикот во матичната 

книга важи до крајот на школувањето во тоа 
училиште односно до испишувањето од тоа учи-
лиште. 

Ако ученикот повторно се враќа во училиш-
тето во кое бил порано запишан, уписот на так-
виот ученик во матичната книга се врши под нов 
реден број со тоа што во забелешката се означува 
поранешниот број на матичната книга. 

Член 9 
Во главната книга за завршниот испит се еви-

дентираат сите кандидати кои полагале завршен 
испит и се внесуваат податоци за: редниот број 
на кандидатот, податоци за личното име, покажа-
ниот успех на завршниот испит и здобиеното об-
разование, успехот по предметите кои се изучу-
вале во текот на школувањето, број и дата на 
издаденото свидетелство за положен завршен ис-
пит, како и други податоци во врска со полага-
њето на завршниот испит. 

Член 10 
Во главната книга за полагање испити за од-

делни занимања се евидентираат сите кандидати 
кои полагале испити за одделни занимања и се 
внесуваат податоци за: редниот број на кандида-
тот, податоци за личното име, покажаниот успех 
по сите положени предмети пропишани со настав-
ниот план и програма, број и дата на издаденото 
свидетелство за положен испит за занимањето, ка-
ко и други податоци во врска со полагањето на 
испитот за занимањето. 

Член 11 
Класната книга се води по паралелки и по 

учебни години. 
Во класната книга се внесуваат податоци за: 

личните имиња на учениците во паралелата , 
оценките на успехот и поведението, за работата 
на паралелката по денови и часови, за седниците 
на Наставничкиот колегиум на паралелките, за 
состаноците со родителите како и други подато-
ци во врска со наставно-воспитната работа на па-
ралелката. 

Член 12 
Личниот картон за податоците за физичкиот 

развиток и способностите се води за секој ученик 
и содржи податоци за физичкиот развиток и спо-
собностите на ученикот (резултати на брзината, 
снагата, издржливоста и окретноста), и за учество 
на учениците во други воспитни активности. 

Член 13 
Записниците за поправните, класните и вон-

редните испити се водат одделно за секој уч,еник 
и во нив се внесуваат податоци за личното име 
на ученикот, за текот и успехот на полагањето 
на испитот, како и за членовите на испитната ко-
мисија што го спроведувала испитот. 

Член 14 
Записникот за полагање испит за одделно зани-

мање се води одделно за секој кандидат и во него 
се внесуваат податоци за: личното име на кандида-
тот, за текот и успехот на полагањето на испитот, 
како и за членовите на испитната комисија што, го 
спроведувала испитот. 

Член 15 
Во записникот на испитниот одбор за завршниот 

испит се внесуваат податоци за одржаните сед-
ници на испитниот одбор и тоа: 



4 септември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 475 

а) Во записникот на првата седница се вне-
сува денот и местото на одржувањето на седни-
цата, поименичниот состав на испитниот одбор, 
имињата на сите кандидати пријавени за испит, 
темите односно задачите што како домашна рабо-
та тие ги работеле како и решението за тоа кои 
од нив се допуштаат на испит, кои се одбиваат и 
зошто, распоредот на полагањето на завршниот ис-
пит, составот на испитните комисии, имињата на 
наставниците определени за надзор при изработ-
ката на писмените задачи, имињата на прегледу-
ваните на домашната работа и писмените зада-
чи, рокот во кој мора да се изврши прегледува-
њето и други податоци од работата на првата сед-
ница на испитниот одбор. 

Овој записник го потпишува претседателот и 
сите членови на испитниот одбор; 

б) Во записникот од седницата на испитниот 
одбор пред почетокот на писмената задача покрај 
податоците за времето и местото на одржувањето 
на седницата се внесуваат имињата на присутните 
членови на испитниот одбор, текот на изборот на 
темите и кои теми се дефинитивно избрани. Овој 
записник го потпишуваат претседателот и сите 
членови на испитниот одбор; 

в) Во записникот за текот на писмениот испит 
се внесува времето и местото на одржувањето на 
писмениот испит, текстот на задачите, имињата на 
присутните членови на испитниот одбор, имињата 
на кандидатите кои дошле на испитот, кои канди-
дати не дошле на испитот и зошто, точно време 
на почетокот и завршетокот на испитот, текот на 
испитот, кои кандидати биле опоменати и зошто, 
кои кандидати излегле и колку се задржале вон 
испитната просторија, кога кој кандидат ја завр-
шил задачата, што предал и колку табаци (зада-
чата и концепт). Овој записник го потпишуваат 
претседателот и членовите на Испитниот одбор што 
присуствувале при изработката на писмената за-
дача; 

г) Во записникот од завршната седница на ис-
питниот одбор се внесуваат податоци за времето 
и местото на седницата, имињата на присутните 
членови на испитниот одбор, поважните моменти 
за текот на седницата и преглед на конечно утвр-
дените оценки за сите кандидати на завршниот 
испит, како и оценките по сите предмети кои се 
изучувале во текот на школувањето. Потоа се вне-
сува конечното решение на испитниот одбор за тоа: 

а) кои кандидати поименично го положиле за-
вршниот испит; 

б) кои кандидати не го положиле испитот и 
се упатуваат на поправен испит и по кој дел на 
испитот; 

в) кои кандидати не го положиле испитот и 
се упатуваат да го повторат целиот испит; 

г) на кои кандидати им е одложен испитот; 
д) кои кандидати се отстранети од испитот и 

поради што. 
Овој записник го потпишуваат претседателот 

и сите членови на испитниот одбор. 

Член 16 
Записникот на испитната комисија се води по-

себно за секој кандидат. Во него се внесуваат по-
датоци за времето на состанокот на испитната ко-
мисија, имињата на присутните членови, името на 
кандидатот, темата односно задачата на неговата 
домашна работа и писмената задача, почеток и 
свршеток на испитувањево и други податоци за 
испитот. Записникот го потпишува претседателот 
и сите членови на испитната комисија. 

Член 17 
Внесувањето на податоците за личното име на 

ученикот во педагошката евиденција се врши врз 
основа на извод од матичната книга на родените. 

Податоците што се однесуваат за школувањето 
на ученикот во училиштето во матичната книга 
се пренесуваат од класната книга, односно од за-
писникот за полагањето на испитот. 

Член 18 
Матичните книги и главната книга за заврш-

ниот испит претставува евиденција од трајна вред-
ност. 

Другата педагошка евиденција се чува нај-
малку пет години. 

Член 19 
Во случаите кога во педагошката евиденција 

е извршен погрешен упис можат да се вршат ис-
правки. 

За вршење на исправката ученикот поднесува 
писмено барање во кое ги наведува погрешно вне-
сените податоци и предлага нивно исправување. 
Кон барањето ученикот поднесува докази врз кои 
го засновува барањето. 

Исправката во матичната книга, во главната 
книга за завршниот испит и во главната книга 
за полагање испити за одделни занимања, се вр-
ши така што со црвено мастило со тенка линија 
се прецртува податокот што се исправува и над 
него со истото мастило се испишува исправениот 
податок, а потоа во забелешка се внесува бројот 
на решението со кое се врши исправката и за-
белешката се заверува со потпис на директорот 
и печат на училиштето. 

Ако пред извршената исправка е издадено сви-
детелство за положен завршен испит, свидетел-
ство за положен испит за одделно занимање, од-
носно ученичка книшка, исправката на свидетел-
ството за положен завршен испит, свидетелството 
за положен испит за одделно занимање, односно 
ученичка книшка се врши врз основа на подато-
ците од главната книга за завршниот испит, глав-
ната книга за полагање испити за одделни зани-
мања, односно матичната книга. Постапката за ис-
правката на свидетелството за положен завршен 
испит, свидетелството за положен испит за оддел-
но занимање односно ученичката книшка е иста 
како и за главната книга за завршниот испит од-
носно главната книга за полагање испити за од-
делни занимања и матичната книга. 

III. ИЗДАВАЊЕ НА УЧИЛИШНИ ИСПРАВИ 

Член 20 
Ученичка книшка им се издава на редовните 

ученици во училиштата за средно образование. 
Книшка (индекс) им се издава на вонредните 

ученици во училиштата за средно образование. 
Ученичката книшка и книшката (индекс) е 

јавна исправа која служи како доказ за својство-
то на ученик и за текот и успехот на неговото 
школување. 

Ученичката книшка ги содржи: податоците за 
личното име на ученикот, успехот на крајот на 
првото полугодие, свидетелството за годишните 
оценки за успехот и поведението, како и успехот 
на поправните испити и успехот на вонредните ис-
пити за завршување на класот, пофалби, награди 
и педагошки мерки, обавестување и други пода-
тоци што се од значење за школувањето на уче-
никот. 

Книшката (индекс) содржи: податоци за лич-
ното име, текот и успехот на полагањето на вон-
редните испити, како и други податоци од зна-
чење за школувањето на ученикот. 

Член 21 
На ученичката книшка односно книшка (ин-

декс) се прилепува лична фотографија во голе-
мина 6,5 х 4,5 см. која се оверува со училишниот 
печат. 

Под просторот на фотографијата ученикот се 
потпишува своерачно. 

Член 22 
Издадената ученичка книшка односно книш-

ката индекс, важи до завршувањето на школува-
њето во училиштето за средно образование. 
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Член 23 
Ученикот ја чува ученичката книшка односно 

книшката (индекс) и на барање од училишните 
органи ја предава за внесување на потребните 
податоци. 

Член 24 
Ученичката книшка односно книшката (ин-

декс) на учениците им се издава во почетокот на 
учебната година во која ученикот го започнал пр-
виот клас во училиштето за средно образование. 

Член 25 
Ученикот кој преминува во друго училиште 

ја задржува ученичката книшка односно книшка-
та (индекс) со тоа што училиштето во кое учени-
кот преминал ја заверува нејзината понатамошна 
важност. 

Член 26 
Преведница им се издава на учениците кои 

преминуваат од едро во друго училиште за средно 
образование. 

Во преведницата покрај податоците за лично-
то име на ученикот се внесуваат и податоци за 
текот на неговото школување во училиштето од 
кое ученикот преминува. 

Податоците во преведницата се внесуваат врз 
основа на податоците од матичната книга. 

Член 27 
Свидетелство за положен завршен испит за 

училиштата за средно образование им се издава 
на кандидатите што го положиле завршниот ис-
пит во училиштето за средно образование. 

Во свидетелството за положен завршен испит 
покрај личното име и другите податоци за кан-
дидатот се внесуваат и податоци за: редниот број 
на главната книга за завршниот испит, кој клас 
како завршен клас го учел кандидатот, покажа-
ниот успех на завршниот испит, како и успехот 
по предметите што се учеле во текот на школу-
вањето. 

Свидетелството за положен завршен испит го 
потпишува директорот на училиштето и го заве-
рува со училишниот печат. 

Член 28 
Свидетелство за положен испит за одделно 

занимање им се издава на кандидатите што го 
положиле испитот за занимањето. 

Во свидетелството за положен испит за оддел-
но занимање покрај личното име и другите пода-
тоци за кандидатот се внесуваат и податоци за: 
занимањето во кое е положен испитот, реден број 
на главната книга за полагање испити за одделни 
занимања и покажаниот успех на испитот. 

Свидетелството за положен испит за одделно 
занимање го потпишува директорот на училиш-
тето и го заверува со училишниот печат. 

Член 29 

Ако на ученикот по која и да е причина не 
му е врачено свидетелството за положен завршен 
испит односно свидетелство за положен испит за 
одделно занимање, тоа се чува во главната книга 
на завршниот испит односно во главната книга за 
положен испит за одделно занимање и му се пре-
дава тогаш кога ученикот ќе дојде да го прими. 

Свидетелството за положен завршен испит од-
носно свидетелство за положен испит за одделно 
занимање се предава на потпис во главната кни-
га односно во главната книга за полагање испити 
за одделни занимања со ознака на бројот и да-
тата под кои е издадено. 

Член 30 

Свидетелството за положен завршен испит од-
носно свидетелството за положен испит за оддел-
но занимање и ученичката книшка односно книш-
ката (индекс) се пополнуваат и издаваат во еден 
примерок (уникат). 

Член 31 

Во случај издадената училишна исправа од 
претходниот член да се загуби, уништи или на 
друг начин нестане на ученикот може да му се 
издаде дупликат. 

Дупликатот се издава на начин како и уни-
катен со тоа што пред називот на исправата се 
става зборот „дупликат". 

Член 32 

Во дупликатот на училишната исправа се вне-
сува ознака на потписите на овластените лица 
што го потпишале изгубениот уникат и на крајот 
дупликатот го заверува директорот на училиште-
то со клаузула: 

„Дека податоците во овој дупликат се точно 
внесени тврди:" 

Број - -19- - година 

Д и р е к т о р , 

Пред потписот на директорот на клузулата се 
става училишниот печат. 

Ако во времето на издавањето на дупликатот 
престанал да важи образецот на кој бил издаден 
уникатот, дупликатот се издава на образец што е 
во важност на денот на издавањето на дупликатот. 

Дупликатот во се го заменува уникатот. 

Чл.ен 33 
Во случаи кога ученикот во текот на школува-

њето преминувал од едно во друго училиште за 
средно образование, дупликатот на ученичката кни-
шка го издава училиштето во кое ученикот бил за-
пишан во први клас, со тоа што училиштата во кои 
покасно преминувал ги внесуваат податоците за те-
кот на школувањето на ученикот врз основа на 
нивните матични книги. 

Член 34 
Ако матичната книга, главната книга на заврш-

ниот испит односно главната книга за полагање 
испити за одделни занимања во случај на пожар, 
поплава или други елементарни непогоди се униш-
ти, може да се изврши реконструкција (обновува-
ње) на уништената матична книга, главната книга 
за завршниот испит, односно главната книга за по-
лагање испити за одделни занимања. 

Член 35 
Во постапката за обновување на матичната кни-

га, главната книга на завршниот испит, односно 
главната книга за полагање испити за одделни за-
нимања се утврдуваат и внесуваат податоците што 
биле евидентирани во уништената книга. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од почетокот на учебната 1971/72 година. 

Број 07-1960/1 
21 април 1971 година 

Скопје 
Го заменува 

Републичкиот секретар за 
образование, наука и култура, 

Републички секретар за 
правосудство, 

Димче Козар, с. р. 
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УСПЕХ ВО ТЕКОТ НА ШКОЛУВАЊЕТО 

*) се внесуваат и позитивните и негативните годишни оценки 
се внесуваат само позитивните испитни оценки 
се пополнува кога ученикот добие позитивни оценки по сите предмети 



4 септември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 479 



Стр. 480 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 септември 1971 



4 септември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 481 

*)
 с

е 
по

по
лн

ув
аа

т 
са

м
о 

по
зи

ти
вн

ит
е 

оц
ен

ки
 



Стр. 482 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 септември 1971 



4 септември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 483 

К Л А С Н А К Н И Г А 

за работата на паралелката 
раководител на паралелката 

Н А С Т А В Е Н П Л А Н 

според кој се изведува наставата 

II 

План на слободните активности 
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III 

План за работа на физичкото и здравственото воспитување 

IV 

План на општествената, културната и јавната дејност 

Раководител на паралелата 

Распоред на часовите по теоретските предмети 

важи од до 

Раководител на паралелната, 

Распоред на часовите по практична настава 

важи од до 
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7 — 8 
Распоред на писмените работи 
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1 7 — 1 8 страна 
Екскурзии: работни акции и др. 
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Страна 45 — 120 Дневник за теоретската наставна работа во текот на учебната година 

на клас паралелка 

Дежурни ученици: 

1. 

2. 

Страна 121 — 157 Дневник за практичната наставна работа во текот на учебната година 

на клас паралелка 

Дежурни ученици 

1. 

2. 
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страна 153—170 
Дневник на слободните активности 

страна 171 — 176 
Дневник на работата на физичкото и здравственото воспитување 

Страна 158 - 160 
Дневник на производната работа 

Страна 161 — 162 
Феријална практика 
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Стр' 177-179 
Дневник на општествената и јавна дејност 

Стр. 179-192 
Записници на Наставничкиот колегиум на паралелната 

Стр. 199-198 
Записници од состаноци со родителите 

Дневник за наставната работа за подготвувањето на учениците за полагање поправни испити 
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ И Страна 206 
УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Број на ученици М. Ж. Вкупно 

А. Бројот на учениците во текот на годината 
1. Запишани во почетокот на учебната година 
2. Запишани во текот на учебната година 

Вкупно запишани 
3. Испишани во текот на учебната година 
4. Останало на крајот на учебната година 

Б. Општ успех на учениците на крајот на учебната год. 
1. Одлични 
2. Многу добри 
3. Добри 
4. Доволни 
5. Упатени на поправен испит по еден предмет 
6. Упатени на поправен испит по два предмета 
7. Упатени на поправен испит по три предмета 
8. Упатени на поправен испит по четири и повеќе 

предмета 
9. Упатени на класен испит 

Успех на учениците на поправниот и класниот испит 
а) положиле 
б) не положиле 
Број на учениците на крајот на учебната година 
кои го завршиле класот: 
а) одлични 
б) многу добри 
в) добри 
г) доволни 
Број на учениците на крајот на учебната година 
кои не го завршиле класот 

(назив на училиштето за средно образование) Образец број 6 
(формат 21 X 30 см) 

Страна 1 
СР Македонија 

Л И Ч Е Н К А Р Т О Н 
за податоците за физичкиот развиток на ученикот 

роден 
(презиме и име на ученикот) (датум на раѓањето) 

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА 

Клас Датум на 
мерењето Висина Тежина Среден обем 

на градите 
Витален 

капацитет 
Држање на 
телото *) 

Фреквен-
ција на 

пулс. 

Забелешка за 
ослободување 

од телесно 
вежбање 

I 
И 
III 
IV 
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Страна 2 
Проверување на физичките способности на ученикот 

З а д а ч и 
К л а с 

Забелешка З а д а ч и 
I II III IV 

Забелешка 

Трчања 

брзи 

Трчања истрајни Трчања 

крос 

Фрлања 
топче во далечина 

Фрлања 
ѓуле 

Скокања 
во височина 

Скокања 
во далечина 

Качување по јаже 

Вежбање 
на справи 

Вежбање 
на справи 

Вежбање 
на справи 

Вежбање 
на справи 

Спортски игри Спортски игри Спортски игри Спортски игри 

У
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ти
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Натпревари 
во справи училишни 
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Пливање 
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Скијање 
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Организации за физичка култура 

Број на бодови: 

(потпис на наставникот) 
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(шзи5ГЅ) Образец бр. 7 

Училиште за средно образование (формат 21 X 30 см) 

Д. број 

, 19 год. 
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Образец број 9 

(формат 21 X 30 см.) 
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Страна 1 1 — 1 3 

Ученикот полагаше вонреден испит по следните предмети (член 69 од Законот за средното образование) 
и го покажа овој успех: 
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Страна 2 — 3 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УСПЕХОТ НА ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ЗА КЛАС 

"О Се пополнува за вонредните ученици што ги положиле сите предмети предвидени со наставниот 
план за класот за кој полагаат испити.? 

Оценки на успехот: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1) 

Образец бр. 12 

(Формат 21x30) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ѕ!ѕ) се внесуваат и позитивните и негативните год. оценки 
се внесуваат само позитивните испитни оценки 

^ ) се пополнува кога ученикот добие позитивни оценки по сите предмети. 

Образец бр. 13 

(Формат 21x30) 
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Стр. 502 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 септември 1971 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор 

на Претпријатието за изградба и монтажа на дал-
новоди „Далекуводи" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на претпријатието 
Кандидатот за работно место директор на прет-

пријатието треба да ги исполнува општите услови 
предвидени во членот 55 од Законот за претприја-
тијата и условите предвидени во Статутот и тоа: 

— да има висока школска подготовка, технич-
ки факултет — градежен или електро-смер; 

— да има 10 години работно искуство во стру-
ката, од кои 3 години на раководни работни места 
во градежно-монтажна дејност; 

— да има морални и деловни способности по-
требни за такво работно место. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личниот доход. 
Молбите со доказите за исполнување на усло-

вите се поднесуваат до Општиот сектор. (1574) 

Советот на работната заедница при Основното 
училиште „Ванчо Србаков" — село Вранештица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места: 
1. Наставник со завршена ПА — група мате-

матика—физика 
2. Наставник по музичко воспитување со до-

полнување на часови со завршена ПА или 
стручен учител со завршено средно музичко 
училиште. 

Кандидатите кои ќе конкурираат по соодвет-
ните работни места треба да ги достават, комплет-
но, документите според Законот за работни односи 
и истите да ги достават до Советот на училиштето. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат и на нив не се враќа одговор. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Од Советот на работната заедница 
(1499) 

Работната заедница при Ветеринарната стани-
ца Неготино врз основа на член 31 и 112 од Ста-
тутот на работната заедница, член 22 од Основниот 
закон за работни односи, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С (реизбор) 

за ДИРЕКТОР на работната заедница на Вете-
ринарната станица во Неготино 
Услови: 

Кандидатот покрај општите услови, според За-
конот за работни односи, треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

1. Да има завршено Ветеринарен факултет 
2. Да има работено најмалку 10 години во ве-

теринарната струка, а последните 5 години во ве-
теринарна станица 

3. Да достави потврда од работната организа-
ција за дадена согласност, да конкурира. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на Ветеринарната станица. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите се доставуваат заедно со комплетната 

документација до Ветеринарната станица — Него-
тино. Некомплетираните молби нема да се разгле-
дуваат. 

Од работната заедница на 
Ветеринарната станица 

Неготино 

Конкурсната комисија при Претпријатието за 
изградба и монтажа на далноводи „Далекуводи" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Технички раководител 
2. Раководител на сектор за општи и правни 

работи 
3. Раководител на градежен дел 
4. Раководител на дел за монтажа на дално-

води. 
Услови: 

1. За работното место под точка 1 — завршен 
технички факултет градежна или електро-насока, 
со над 4 години работно искуство во градежно-
монтажна дејност. 

2. За работното место под точка 2 — завршен 
правен факултет, и над пет години работно иску-
ство во струката. 

3. За работното место под точка 3 — завршено 
средно-техничко училиште — градежна насока и 
над 10 години работно искуство во изградба на 
преносни објекти и трафостаници од сите напони. 

4. За работното место под точка 4 — завршено 
среднотехничко училиште — електро-насока и над 
10 години работно искуство во изградба на пре-
носни објекти од сите напони. 

Молбите со потребните докази за исполнување 
на условите се примаат во општиот сектор и тоа во 
рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. 

Личниот доход се определува според правил-
никот за распределба на личниот доход. (1575) 

РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ТРГОВСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО 

„РАЗНОКООП" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор на претпријатието 
Кандидатот, покрај општите услови, предви-

дени со законските прописи, треба да ги исполну-
ва и следните посебни услови: 

да има завршено висока, виша или средна 
школа со проведено работно време на раководно 
работно место во трговијата и тоа: 

а) со висока школска подготовка — економски 
факултет и со 10 години работна практика од кои 
8 години на раководно работно место. 

б) со виша школска подготовка — комерци-
јална или книговодствена насока, со 12 години 
работна практика од кои 10 години на раководно 
работно место и 

в) со средна школска подготовка — економска 
школа, со 15 години работна практика од кои 
12 години на раководно работно место. 

Освен тоа да се служи со два странски јази-
ка, од кои едниот обавезно да биде грчки јазик. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
поднесуваат до Секретаријатот на претпријатието 
— Конкурсна комисија, ул. Машал Тито бр. 5, 
поштенски фах 316 Скопје. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето 

Од работничкиот совет на Трговското 
претпријатие на големо и мало 

„РАЗНОКООП" - Скопје 



Стр. 504 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Конкурсната комисија при Центарот за соци-
јална работа во Штип, врз основа на членот 77 
од Статутот на Центарот за социјална работа во 
Штип, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
Социјален работник за заштита на лица 

опфатени со општествени — негативни појави 1 
Услови: 
Покрај Општите услови предвидени со Ос-

новниот закон за работните односи, кандидатите 
треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

—. завршена Виша школа за социјални ра-
ботници. 

Конкурсот е отворен од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ" и ќе трае 15 дена. 

Кандидатите со потребните документи со мол-
ба таксирана со 1 динар треба да ги достават до 
Конкурсната комисија за прием на работници 
при Центарот за социјална работа во Штип. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени предвид за разгледување. 

Примениот кандидат ќе стапи на работа по 
одобрување на средства од страна на основачот. 

Од КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (1454) 

Работната заедница на „МАКПРОМ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Директор (именување) 
2. Самостоен референт по механографија и опрема 
3. Самостоен референт по обрасци 
4. Книговодител-билансист 
5. Благајник-администратор 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

Под точка 1: Дипломиран економист со 10 го-
дини работна практика, познавање на механогра-
фијата и книговодството за општествените деј-
ности и да е истакнат стручњак и автор на струч-
-1о-книговодствена литература за општествените 
дејности. 

— Вишо образование-економист со 15 години 
работна практика од економско-книговодствена 
насока, познавање на механографијата и книго-
водството за општествените дејности, д,а е истак-
нат стручњак и автор на стручно-книговодствена 
литература за општествените дејности. 

Под точка 2 и 3: Дипломиран економист со 
5 години работна практика, вишо образование со 
8 години работна практика или средно образова-
ние со 12 години работна практика. Познавање на 
механографијата и механографските машини, кан-
целариската, школската и друга опрема, односно 
познавање на сите видови обрасци и блоковска 
стока, нивно понатамошно типизирање и умеш-
ност за креирање на нови. 

Под точка 4: Виша книговодствена школа со 
5 години работна практика или средно економско 
училиште со 10 години работна практика и да е 
самостоен книговодител-билансист. 

Под точка 5: Средно економско училиште со 
5 години работна практика, познавање на благај-
ничкото работење, администрацијата и дактило-
графијата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Молбите се поднесуваат до работната заедни-
ца на претпријатието. 

„МАКПРОМ" - Скопје 
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Управниот одбор на 
КЛИНИКАТА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на 
1. СЕДУМ ПРИПРАВНИЦИ ЗА МЕДИЦИНСКИ 

СЕСТРИ - МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ 
2. ЕДНА ЧИСТАЧКА 
УСЛОВИ: Кандидатите, покрај општите услови 
што треба да ги исполнуваат според позитивните 
законски прописи, треба да го исполнуваат и 
следниов услов: 
— да имаат завршено средно медицинско учи-
лиште за медицински сестри или медицински тех-
ничари. 
При изборот, пријавените кандидати се масираат 
според успехот во школата и имаат апсолутна 
предност оние кандидати со постигнат најголем 
успех според ранг-листата на оценките. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето. 
Молбите со потребните документи да се поднесат 
до управата на Интерната клиника со ознака „за 
Конкурсната комисија." 
Кандидатите за извршениот избор ќе бидат из-
вестени најдоцна 20 дена по затворањето на кон-
курсот. (1455) 

Конкурсната комисија при Заводот за унапре-
дување на сточарството на СРМ — Скопје, со-
гласно со членот 8 од Правилникот за регулирање 
на работните односи 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места 
1. Хемиски техничар 
2. Возач 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со ОЗРО треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

Под точка 1 да имаат завршено средно хе-
миско училиште, со и без работно искуство. 

Под точка 2 да ,е возач од Д категорија со 
работно искуство над 10 години. 

Молбите со потребните документи таксирани 
со 1 динар, да се достават до Конкурсната коми-
сија на Заводот. 

Личниот доход се определува според Правил-
никот за распределба на личните доходи на ра-
ботниците при Заводот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (1456) 
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