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Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 25 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

25, 

На основа глава XVII точка 2 од Општес-
твениот план на Народна Република Маке-
донија за 1957 година, Извршниот совет ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ КОНТИГЕНТИ 

ДРВНА МАСА ЗА СЕЧА ВО 1957 ГОДИНА 
I. 

Овчата 'на дрвната маса во шумите со кои 
(управуваат1 шумските стопанства и нацио-
налните паркови во 1957 година може да се 
врши: во максималните контигенти; (етати; 
одредени со оваа Одлука. 

П. 
Максималните контигенти; дрвна маса што 

можат да се сечат' во 1957 година изнесуваат 
и тоа: 

1) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанство — Скопје до 22.000 м3 

2) во шумите на подрачјето на Шумското 
стопанство — Тетово до 15.000 м3 

3) во шумите на подрачјето на Шумска 
то стопанство — Гостивар до 15.000 м3 

4) во шумите на Националниот парк — 
Маврово до 19.000 м3 

5) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанско — Дебар до 10.000 м3 

6) во шумите на подрачјето на Шумското 
стопанство^ — Струга до 12.000 м3 

7) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанство — Охрид др 16.000 м3 

8) во шумите на подрачјето на Шумското 
стопанство — Ресен до 14.000 м3 

9) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанство — Кичево др 57.000 м3 

10) во шумите на подрачјето на Шумското 
стопанство - Брод др 38.000 м3 

11) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанство — Битола др 23.000 м3 

12) во шумите на подрачјето на Шумско 
то стопанство — Прилеп до 23.000 м3 

13) во шумите на подрачјето на Шумското Ј 
стопанство — Демир Хисар до 16.000 м3 ј 

14) во шумите на Националниот парк — , 
Пелистер до 2.000 м3 ј 

15) во шумите на подрачјето на Шумско \ 
то стопанство Титов Велес др 14.000' м3 I 

.16) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Кавадарци до 50.000 м3 

17) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Гевгелија до 30.000 м3 

18) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Куманово до 15.000 м3 

19) во шумите на подрачјето на Шумско-
то стопанство — Крива Паланка др 21.000 м3 

20) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Штип, до 8.000 м3 

21) во шумите на подрачјето на Шум -
ското стопанство — Кочани до 42.000 м3 

22) во шумите на подрачјето' на Шум-
ското стопанство — Берово до 28.000 м3 

23) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Делчево до 8.000 м3 

24) во шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Струмица до 30.000 м3 

25) во1 шумите на подрачјето на Шум-
ското стопанство — Радовиш до 15.000 м3 

26) во шумите на Факултетското шум-
ско стопанство — Караорман до 10.000 м3 

Ш. 
Сеча,та на дрвната маса до висината на 

контигентите од претходната точка ќе се вр-
ши на основа предлози за сеча на шумските 
стопанства односно националниве паркови 
одобрени од советот надлежен за работите 
на шумарството на народниот одбор на око-
лијата, а по претходно мислеше од Секрета-
ријатот за шумарство на Извршниот совет. 

IV. 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок шумското стопанство од-
носно националниот парк што допушти да 
биде пречекорен односно го пречекори кон-
тигентот од точка П на оваа Одлука. 

Освен шумското стопанство односно на-
ционалниот парк за деанието од претходни-
от став ќе се казни со парична казна до 10 
илјади динари: и од,говорното лице во шум-
ското стопанство односно националниот парк. 

V. 

Со влегувањето во сила. на оваа Одлука 
престанува да важи Уредбата за сеча на др-
вна маса во 1956 година („Службен весник, 
на НР Македонија" бр. 16/56) г.), ! 
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V I . 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а, ќе се примену-
ва од 1 јануари 1957 година. 

ИС. бр. 23 
20 февруари 1957 година 

Ск,опје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

26. 

На основа точка 3 о'д Забелешката кон Т. 
бр. 96 и 97 од Делот А — производи — на, 
Тарифата за данокот1 на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56) — и! оддел IV точ-
ка 36 односно оддел V точка 24 од Упатство-
то за наплата и контрола на данокот на пред-
мет со' шпирт и алкохолни пијалоци („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 21/54 и бр. 4/55), Из-
вршниот1 совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ ВИНО И РАКИЈА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО 
ДОМАЌИНСТВОТО НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I. 
Производителите на природно вино од 

сопствени суровини или делимично од суро-
вини сопствено производство и делимично 
набавени; суровини од реколтата 1956 година, 
можат да потрошат во своето домаќин,ство 
без пла,ќање данок на промет по Тарифен, бр. 
96 од Делот А — производи; — на Тарифата 
за данокот на промет по 80 (осумдесет) ли-
три природно вино на секој член на дома-
ќинството над, 15-годишиа возра,ст за произ-
воднава, година, која се смета од 19 ноември 
1956 година до 20 ноември 1957 година. 

П. ф 
Производителите на природна ракија од 

сопствени суровини или од суровини; од 
сопствено производство и деломично набаве-
ни суровини: од реколтата 1956 година, можат) 
да потрошат во своето домаќинство без пла-
ќање данок на промет по Тарифен број 97 
од Делот А — производи — на Тарифата за 
данокот на, промет по 6 (шест) хектолитарски 
степени ракија на секој член на 'домаќинство-
то над 18-годишна возраст1 за производната) 
година која се смета од 1 февруари 1956 го-
дина до 31 јануари, 1957 година. 

Ш . 

Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-

родна Република Македонија", а ќе се при-
I менува од 1 февруари 1956 год,ина. 

! ИС бр. 22 
! 20 февруари 1957 година 
ј Скопје 

! ИЗВРШЕН СОВЕТ I 
Секретар, Претседател, 

Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

27. 
На основа чл. 37 став 5, од Основниот за-

кон за здравствениот' над,зор' над прехранбе-
ните продукти и чл. 28 од Законот1 за орга-
ните на управата во Народна! Република!'Ма-
кедонија, Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија на седницата 
одржана на ден 28-И-57 година донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА ВО 
КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ 

ИСПИТУВАЊА НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОДУКТИ 

I. 

Се определуваат следни,те установи во кои 
ј може да, се врши испитување на прехранбени 

продукти:: 
— Централниот завод за заштита на на-

I родно здравје во Скопје 
! — Хигиенскиот завод на Скопска околија 
ј — Хигиенскиот завод за Битолска околија 
ј — Хигиенскиот завод на Штипска околија 

— Заводот за заштита на народното' здрав 
је на Кумановска околија 

— Домет за народно здравје во Прилеп 
— Ветеринарниот институт во Скопје, 

само за продукти од животинско потекло. 

И. 

Оваа Наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 784 
16 март 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Даре Џамбаз, с. р. 

28. 

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 
од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, Советот за0 

школство на НРМ донесува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАТУРСКИОТ ИСПИТ ВО СРЕДНИТЕ 

ОПШТООБРАЗОВНИ ШКОЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Задачата на матурски,от испит во средни-

те оппгтообразовни школи е да се проверат' 
знаењата и зрелоста на кандидатот во него-
вото самостојно мислење^ на основа знаењата 
добиени во средната општообразовна школа 
и да се утврди дали кандидатот може да го 
продолжи своето учење на вишите школи и 
факултетите. 

Член 2 
Матурски испит' можат' да полагаат кан-

дидати кои го свршиле завршниот клас па 
средна школа за општо образование (гимна-
зија или: кла,с,ична гимназија,) и по поведе^ 
ние во завршниот клас се оценети со оценка) 
најмалку „добар". 

Кандидат кој во- годишното' свидетелство 
за завршниот клас има по поведени,е оценка 
„лош" се допушта на полагање ма,турски! ис-
пит по истекот на една година од завршува-
њето на класот. 

По исклучок Наставничкиот совет на шко-
лата во согласност со Советот за, школство 
на народниот одбор1 на околијата, на канди-
датот може да му одобри полагање матурски 
испит од претходниот став и пред истекот 
на една година ако тој очевидно го поправи 
своето поведение. 

Член 3 
Матурски испит кандида,тот може да по-

лага два пати како редовен а неограничен 
број пати како! приватен. 

Член 4 
Матурскиот и,спит се спроведува во дв^ 

редовни испитни рока годишно и, тоа: во ју-
ни и август1. 

Матурскиот испит во јунекиот рок поч-
нува на 10' јуни, а во августовскиот на 25 ав-
густ. 

По предлог од Наставничкиот совет ча 
школата Советот' за школство на Народна 
Република, Македонија, почетокот на матур. 
скиот испит во поедини; испитни рокови мо -
же да го одреди за подоцна или порано ако 
за тоа има оправдани причини. 

Член 5 
Матурскиот испит кандидатите го пола-

гаат1 во школата во која го) завршиле заврш-
ниот клас. 

По исклучок во оправдани случаи,, Настав-
ничкиот совет на школата, може на канди-
датот кој завршниот клас не го завршил во 
таа школа да му одобри полагање матурски 
испит, ако со тоа, се согласи Н,аставничкиот 
совет на, школата каде кандидатот го завр-
шил завршниот клас. 

I т Поправен испит од матурскиот испит1 се-
когаш се полага во школава во која канди-
датот го' започнал полагањето на матурскиот) 
испит. 

Член 6 
Приватните кандидати полагаат матур-

ски испит! заедно со редовните. 

П. ИСПИТЕН ОДБОР 
Член 7 

Матурски,от испит1 се полага пр-ед испитен 
одбор кој се образува при: средната опш:то-
образовна школа во која кандидатот го за-
вршил завршниот клас. 

Испитниот одбора ГО- именува Наставнич-
киот совет од редот на наставниците на шко-
лата, кои преда,вале1 во завршните кла,сови. 

Во школите во кои бројот на к,андидатите 
е над 75' можа1т да се образуваат два испиена 
одбора ако школата има доволен број стручни 
наставници кои во заврш,ниот клас ги. преда-
вале предметите игло се полагаат на матур-
скиот испит. 

Член 8 
Испитниот одбор го сочинуваат: претсе-

дател, потпретседател и потребен број чле-
иови-испитувачи за секој предмет што- се 
полага на матурскиот и,спит. 

Претседател на испитниот одбор е дирек-
торот на школата, а за членови испитувачи 
се име,нуваа^' наставниците што во заврш-
ниот клас ги предавале ма1турските предмети. 

Кога на матурскиот испит присуствува 
пратеник од Советот за школ,ство) на Народ-
на Република Македонија,, претседател на ис-
питниот одбор' е пратеникот, а директорот' на 
школата е потпретседател. 

ИдоитнИот одјбојр има! секретар кого го 
именува Наставничкиот совет од редот на на-
ставниците на, школата кои не се испитувачи. 
Секретарот го вод,и Записник,от и админи-
страцијата на испитниот' одбор и нема право 
на одлучување. 

На претседателот, потпретседателот^ чле-
новите-и.с,пишувачи и секретарот' на испит-
ниот одбор1 им се определуваат заменици од 
редот на наставниците н,а школата. 

Член 9 
Испитниот одбор! решава, само' на. седници, 
Седниц,ите ги свикува и: со нив раководи 

претседателот на испиениот одбор, а во слу-
чај кота тој е спречен таа работа ја врши 
потпр етседате лот. 

Работава на седниците и решенијата што 
се донесуваат на нив се полноважни ако се 
присутни сите членови на испитниот одбор. 

Во случај ако' некој член на испитниот 
одбор е оправдано, спречен 'да, присуствува на 
седница,та на негово' место веднаш се пови-
кува неговиот заменик. 

Решенијата, се донесуваат со мнозинство 
од гласовите, При еднаква поделба на гласов 
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вите се смета дека е усвоен оној предлог за 
кој гласал претседателот. 

Член 10 
При испитувањето^ на мајтурскиот испит 

може да присуствува наставник од школата 
кој не е член на испитниот одбор1, претстав-
ник на ЅшколсЈкиојт одбор и (на. советот' за 
школство на околијата, но тие не можат на 
кандидатите 'да им Јпоставуваагг прашања, 
ниту било како да влијаат1 на текот на ис-
питот. 

Кандидатите што се пријавиле за матур-
ски испит можат да присуствуваат на испи-
тот во времето кога тие не полагаат, само со 
од,обрение од претседателот на испитниот' 
одбор. 

Член 11 
Членовите на испитниот одбор не смеат 

да даваат никакви податоци за работата на 
,испитниот одбор, ниту да ги (соопштуваат 
било на кого дискусиите и решенијата на 
испитниот одбор. 

Секое нарушување на одредбата, од прегг^ 
ходниот став повлекува дисциплинска одго-
ворност. 

Ш. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ ?И: ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ 

Член 12 . 
За полагање матурски испит кандидатите 

поднесуваат писмена молба до директорот на 
среднава општообразовна школа во која, го 
завршиле завршниот клас во' рок што ќе го 
определи тој. 

Со молбата кандидатот ги, поднесува сви-
детелствата за свршените класови како! и до-
кумент за датата и местото на раѓањето. 

Во молбата кандидатот наведува кој стран 
јазик и кој од изборните предмети ќе го по-
лага на матурскиот испит. 

Член 13 
На својата прва седница, која се држи 

најмалку триј дена пред почетокот на матур^, 
скиот испит, испитниот одбор решава кои 
кандидати од тие што се пријавиле ќе бидат . 
пуштени на испитот. Решението се објавува 
на огласната табла на школата. 

Против решението за недопуштање на ма-
турски испит Одбиениот кандидат има право 
на притвор, до Наставничкиот совет на шко-
лата: во рок; од два дена од објавувањето на 
решението. Решението на Наставничкиот со-
вет е конечно. 

; Решение приговорот од претходниот 
став^ 1Јастазнадкиот сове? е должен: да донесе 
пред-започнувањето! на матурскиот испит. 
/ . „ Д" " ' Ч л ^ н 1 4 '' 
. : Ако кандидатот, што е пуштен на матур-
ски испит1, непосредно, пред испитот или во 
текот на самиот испит, се разболи тешко 
или; Ш ^ к д М ЈХруш важни пртѓчини биде 
тагђрјеч^ѕѓ" јада: или : да ш 1фодол-

жи започнатиот испит, должен е за тоа вед-
наш да го извести директорот на школата и 
да поднесе докази за своите наводи:. 

Ако испитниот одбор, на.ј де дека причините 
што го спречиле кандидатот да полага се ос-
новани, ќе му одобри да го продолжи испитот 
во истиот или наредниот испитен рок. Во 
спротивно' кандидатов се одбива од испитот 
за идниот рок да го полага целиот испит. 

Ако кандидатот, на, кого му е одложен 
испитот за наредниот рок не дојде на испитот 
ВО' тој рок, ќе се постапи по одредбите од 
претходните ставови. 

Против решението за одбивање од испитот 
кандидатот има право на приговор до Настав-
ничкиот совет на школата) во рок од еден ден 
од приемот на решението. 

Оправдано одложените испити не се сме-
таат во бројот на полагањето на потихите. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА 
МА ТУРСКИОТ ИСПИТ 

Член 15 
Распоредот на матурекиот испит го утвр-

дува Наставничкиот совет1 на школата по 
предлог од директорот. 

Член 16 
Најмалку на десет дена пред почетокот 

на матурскиот испи!т директорот' на школата 
е должен распоредот да го достави др сове-
тот за школство на, народниот одбор на око-
лијата кој, откако ќе ги прибере распоредите 
од сите подрачни школи, поднесува преглед 
на матурски,те испити од подрачјето на око-
лијата до1 Советот1 за школство1 на НРМ. 

Советот за школство' на народниот одбор 
на околијата, како и Советот за школство на 
НРМ можат да го: изменат распоредот на ма-
турските испити по поедини школи. 

Член 17 
Матурскиот испит се состои од писмен и 

усмен испит. 

а) Писмен испит 
Член 18 

Писмен матурски испит се полага: 
а) од македонски јазик, а во! малцинските 

школи и паралелки од; на,ставниот јазик, 
б) од еден стран: жив јазик, по избор од 

кандидатот (француски, германски, руски, 
енглески); и 

в) од ма,тематика односно во класичните 
гимназии од латински или грчки јазик по1 из-
бор на кандидатот. 

Изработувањето на секој писмен задаток 
трае најмногу пет саат!и и секогаш се изве-
дува пред пладне во три дена едно по друго, 
без оглед на евентуални празници. 

Кога задачата се пишува на табла, време-
то за( пишувањето не се смета во времетрае-
њето на писмениот испит, 
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Член 19 
Темата за писмениот испит ја определува 

испитниот одбор на следниов начин: 
Спроти секој писмен испит предметниот 

наставник му предава на директорот на шко-
лата шест теми од македонски јазик, односно 
во малцинските школи и паралелки од на-
ставниот јазик, по три текста за превод од 
секој стран жив јазик што го избрале кан-
дидатите за полагање на матурекиот испит, 
и три групи од по три задачи од, математика, 
а во класичните гимназии три текста за пре-
вод од латински или грчки јазик, спрема из-
борот на кандидатите. Пред предавањето 
предметниот наставник е должен темите да 
ги затвори во плик и затворањето да, го овери 
со својот потпис. Директорот откако ќе го 
прими затворениот плик покрај потписот на 
предметниот наставник става школски печат 
и го чува на сигурно место. 

Утредента, непосредно пред самиот почеток 
на писмениот испит, ис,питниот одбор на сед-
ница го отвора пликот со предложените теми 
и една од овие ја одредува за задаток. 

Испитниот одбор' може да̂  не прими ниед-
на, од предложените теми односно групи за-
дачи и да одреди нова тема односно група 
задачи што ќе ја утврди на истата седница. 

Во школи,те со поголем број паралелки од 
завршниот клас, во кој што матурски пред-
мет со писмен испит предаваат два или по-
веќе наставници темите ќе ги предложат тие 
договорно% За сите паралелки се одбира иста 
тема. 

Задаток што е работен во текот на учеб-
ната година не може да се зададе како ма-
турски задаток на крајот на истата учебна 
година. 

Член 20 
Темите на задатоците за писмениот испит 

треба да опфаќаат: 
а) по македонски јазик, односно' во мал-

цинските школи и паралелки по наставниот 
јазик едно прашање од општ карактер во 
врска со современите општествени настани и 
во обемот на знаењата што кандидатите ги 
стекнале во школата. Задатокот мора да биде 
такев кандидатите да можат во него да го 
покажат познавањето по фактите и својата 
зрелост во неговото обработување; 

б) по стран жив јазик: по руски јазик ди-
ктат и превод, а по другиве јазици само пре-
вод на средно тежок непознат текст од 25—30 
печатени редови на тој јазик. Текстот треба 
да биде литературен и идејно содржаен. При 
преведувањето на текстот кандидатите мо-
жат да се служат само со печатен речник; 

в) по математика: една задача од алгебра, 
една задача од тригонометрија или анали-
тичка геометрија и една од планиметрија или 
стереометрија или комбинирано. Сите три 
задачи треба да бидат од материјалот што е 
опфатен со програмите за, сите класови на 
школата. При решавањето на задачите кан-

дидатите можат да се служат само со печа-
тени логаритамски таблици; 

г) по латински или грчки јазик во кла-
сичните гимназии: превод на наставниот ја-
зик непознат латински или грчки текст од 
20—25 печатени редови од класичната лите-
ра,тура. При преведувањето кандидатите' мо-
жат да се служат само' со печатен речник. 

Член 21 
Темите за писмените испити се држат во/ 

тајност. Одредените задатоци; за секој пред-
мет од кој се полага писмен; испит им се сооп-
штуваат на кандидатите на денот и во часот! 
кога почнува писмениот испит по односниот 
предмет. 

Секое прекршување на одредбиве од прет-
ходниот1 став, било' директно^ или индиректно, 
повлекува дисциплинска одговорност и пре-
кршителот, ако е член на испитниот одбо^р, 
се исклучува од натамошната работа во ис-
питниот одбор. Испитниот одбор, ако најде за 
потребно, може да, го поништи целиот пис-
мен испит1 од односниот предмет и веднаш да 
одреди друг испит' но спрема прописите на 
овој Правилник. 

Чл!ен 22 
Сите кандидати писмениот задаток го' ра-

ботат едновремено и по можност1 во иста про-
сторија. 

Непосредно пред давањето на првиот пис-
мен задаток, претседателот на испитниот од-
бор ќе им соопшти на кандидатите дека, секој 
е должен да, го' работи својот задаток сосема 
самостојно, во работата да не се служи со не-
псзволени средства, другите дд не ги возне-
мирува и да не загледува во туѓа работа, дека 
можат да излегуваат од, просторијата во која 
се полага испитот само по одобрение од над-
зорниот наставник, како и дека не се по-зво-
лува излегување на, два или повеќе канди-
дата истовремено. Исто! така тој ќе ги упати 
кандидатите како ќе ги работат и ќе ги, пре-
даваат писмените задатоци, сходно со одред-
бите од овој Правилник, и ќе им обрне вни-
мание на последиците од нарушувањето и 
пречењето! на правилниот тек на испитот. 

Член 23 
Канд,идатот кој ќе ги прекрши одредбите 

од претходниот член прво ќе се опомене за 
тоа и случајот ќе се внесе во записник. Во 
повторен случај ка,ндидатот се отстранува од 
испитот и губи право на понатамошно' пола-
гање во тој испитен; рок, со тоа што целиот1 

испит може да го полага во идниот испитен 
рок. 

Исто така се отстранува од испитот и се 
упатува да го повтори целиот испит во ид-
ниот испитен рок и кандидатот за кого на 
самиот писмен1 испит или непосредно по нето 
се утврди дека препишал туѓ задаток односно 
својот задаток го дал на друг1 'да го препише 
или се послужил со други нелозволени сред-
ства, како' и кандидатот кој ќе ја прекине 
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работата на писмениот1 испит' и без одобрение 
на надзорниот наставник ќе ја, напушти ис-
питната просторија. 

Решението за отстранување од испитот по 
претходните ставови од овој член го донесу-
ва испитниот одбор по предлог од предмет-
ниот или: надзорниот1 наставник односно од 
преведувачот на писмениот задаток. Против 
ова, решение к а н д и д а т о т нема право на жал-
ба. Решението се забележува на грбот на сви-
детелството' за завршниот клас. 

Член 24 
За потешки повреди на, одред,бите од чл!н 

23 и 24 на овој Правилник, како и за непри-
стојно поведение' во текот1 на испитот, испит-
ниот одбор може кандидатот1 да го' отстрани 
од полагањето матурски испит за, една годи-
на. Решението за отстранување се забележу-
ва на грбот на свидетелството за, завршниот 
клас. 

Против одлуката за отстранување по 
предниот став кандидатот има, право на при-
говор до Наставничкиот совет на школата во 
рок од три дена од денот на соопштувањето' 
на одлуката за отстранува,ње. Решението на 
Наставничкиот совет е конечно. 

Член 25 
Писмениот' испит се) полага под надзор на 

претседателот или потпретседателот и пред-
метниот наставник и двајца, други членови 
,на испитниот' одбор, така што за цело' време 
на изработувањето! на писмениот1 задаток мо-
раат да присуствуваат најмалку троица од 
(нив. 

Член 26 
Кандидатот си: донесува за, писмениот' ис-

пит потребна хартија и мастило. Задатокот 
може да се рабати на, концепт1 или веднаш да 
се пишува читко! на лева,та половина од, свит-
кан табак. ' 

Во почетокот на испитот, пред да им се 
даде на учениците задатокот, надзорниот на-
ставник, ќе му завери со Ш К О Л С К И О Т печат, 
потребен број празни полутабаци на секој 
кандидат. 

Свршената работа заедно со евентуалниот 
концепт кандид,атот ја предава на еден од 
надзорните наставници, Наставникот прове-
рува дали задатокот е потпишан, го прошива 
и потоа на него и во записникот го убеле-
жува часот и минутот кога е предаден. 

Ако кандидатот д,о1 времето определено во 
чл. 18 на свој Правилник не го сврши зад;а-
токот, го предава тоа што го изработил. 

Член 27 
По истекот на определеното' време за из-

работување на задатокот, предметниот1 нас-
тавник ги прима сите задатоци за прегледу-
вање и приемот го' потврдува со својот пот-
пис на записникот. 

Член 28 
Задатоциге најпрво' ги прегледува, попра-

ва и оценува предметниот наставник. Оцен-
ките мораат да бидат образложени и потпи-
шани а се даваат само во цели броеви; испи-
шани со букви. 

После пред,метниот наставник писмените 
задатоци ги прегледува,агг уште два члена на 
испитниот одбор, од кои: барем едниот треба 
да биде стручњак по логичниот предмет. 

Ако' во испитниот одбор нема, друг струч-
њак за некој предмет освен предметниот нас-
тавник,, за прегледувани се зема,ат заменици, 
ВО' кој случај тие присуствуваат на седницата, 
на испитниот одбор за, оценување1 на писме-
ните задатоци како полноправна членови. 

Двата прегледувана со своите потписи ќе 
потврда^ дали се согласни или не со пред-
ложената оценка. Во случа,ј дд, не се согла-
суваат треба, да, го образложат своето мисле-
ње и да предложат друга оценка. 

Дефинитивната оценка ја утврдува, испит-
ниот одбор на седница,. При оценувањето' се 
зима во! обзир' стилот и правилноста на ја-
зикот секаде каде тоа е можно. Утврдените 
оценки во цели броеви се внесуваат во за-
писникот СО' цифри. 

Сите писмени задатоци: се чуваат во школ-
ската архива најмалку пет години. 

Член 29 
Канд,идатите кои на писмениот испит до-

биле слаба оценка по два или повеќе пред-
мети: не се пуштаат на устен: испит. Ваквите 
ка,ндидати се упатуваат да го повторат це-
лиот испит после една година. Решението за 
одбивање се забележува н,а грбот на свиде-
телството за завршниот клас. Против ова ре-
шение нема место на, жалба. 

Член 30 
Кандидатите кои не се одбиени односно 

отстранети од испит се повикуваат на усмен 
испит. 

Член 31 
Од полагање на усмен,иот дел на м,атур-

скиот испит се ослободуваат кандидатите кои 
завршниот1 клас го' свршиле со одличен успех 
и одлично поведение и на, писмениот дел од, 
испитот по' секој предмет добиле најмалку 
многу добоа оценка. Решение1 за ослободува-
ње донесув,а испитниот одбор на седницата 
за утврдување оценките од писмениот испит. 

б) Усмен испит 
Член 32 

На усмениот испит се полагаат овие пред-
мети: 

а) македонски јазик: и историја на, лите-
ратурата на на,родите на ФНРЈ, а во' малцин-
ските училишта и паралелки: наставен јазик 
со) литература; 

б) историја на народите на ФНРЈ со осврт 
на општата историја и основи на општестве-
ното и државно уредување на ФНРЈ; 
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в) еден стран жив јазик по избор на кан-
дидатот (руски, француски, германски или 
англиски); 

г) математика; и 
д) по избор на кандидатот еден од предме-

тите: физика, хемија, биологија или геогра-
фија. 

Во класичните гимназии наместо' предме-
тите под, (д) од предниот став се полага ла-
тински или грчЈш јазик, по избор на канди-
датот. 

Член 33 
Усмениот испит почнува' најдоцна три де-

на по свршувањето на писмениот испит. Во 
случај да има повеќе од; 30 кандидати, испит-
ниот одбор' може да определи растојанието 
помеѓу писмениот и усмениот испит да трае 
четири дена. 

На усмениот испит бездруго присуству-
ваат сите членови на испитниот одбор' и сите 
се должни да водат белешки за одговорите 
на кандидатите. 

Испитувањето на секој кандидат по еден 
предмет трае 15 до 20 минути. 

Испитувачот е должен и може да му го 
каже на кандидатот, ако е потребно, само она 
што е нужно за правилно разбирање на пра-
шањата и текот на одговорите. На кандида-
тот треба да му се 'даде полна слобода само-
стојно и без помош од испитувачот да го по-
каже своето знаење. Во текот на одговорот, 
освен предметниот испитувач, на кандидатот 
може да му поставува помошни прашања са-
мо претседателот на испитниот одбор. Прет-
седателот може, по потреба, да го скуси од-
носно продолжи испитувањето на кандидатот 
но не повеќе од пет минути. 

Член 34 
С П И С О К О Т на прашањата за усмениот испит 

го составува предметниот наставник спрема 
наставниот' програм за сите класови и од него 
прашањата ги распоредува и препишува на 
чисти и еднообразни ливчиња, На секое лив-
че се испишуваат по три прашања, освен од 
туѓите јазици и латинскиот односно грчкиот 
јазик, по, кој се дава само текст и на текстот 
се врши испитување на кандидатот. 

Бројот на ливчињата мора да биде нај-
малку за пет поголем од бројот на кандида-
тите. Ако е бројот на кандидатите помал од 
30, бројот на ливчињата мора Да биде нај-
малку 35. ^ 

Списокот на прашањата и ливчињата и,с-
питниот одбор ги прегледува и одобрува на 
првата седница. 

Прегледдните и одобрените ливчиња пред-
метните наставници ги предав,аат на прет-
седателот на испитниот одбор на чување во 
запеча,тен плик. 

Член 35 
На усмениот испит кандидатот треба да 

локаже: 

а) по македонски јазик и историја на, ли-
тературата на наводите на ФНРЈ (во мал-
цинските училишта по наставниот јазик со 
литература) дека ги познава, и разбира по-
важните моменти од историјата на дома,ш-
ната и странската литература,^ дека ги читал 
и правилно ги разбрал најважните литера-
турни творби спрема пропишаниот наставен 
програм и дека го познава современиот кни-
жевен јазик и правопис и правилно го упо-
требува во усменето и писменото изразување. 

На секој кандидат му се даваат по две 
прашања по литература, од кои второто тре-
ба да е во врска со теоријата на литерату-
рата, и едно поважно прашање од грамати-
ката или историјата на, јазикот; 

б) по историја на народите на ФНРЈ, со 
осврт на општата историја и основи: на оп-
штественото и државното уредување на 
ФНРЈ дека има воопштено знаење на глав-
ните политички и кул,турни моменти од исто-
ријата на, народите на Југославија, а особено 
на Народно-ослободителната борба, како и ос-
новните принципи и опш тественото и држав-
ното уредување на ФНРЈ. Покрај познава-
њето на фактите, кандидатот треба д,а по-
каже разбирање и правилно сфаќање н,а по-
важните историски настани и нивните при-
чински врски. Од, трите прашања едно се 
дава од историјата на на,родите на ФНРЈ, 
едно од историјата на народите н,а ФНРЈ по-
врзано со соодветен настан од општата исто-
рија и едно од Народноослободителната бор-
ба и народната револуција и општественото 
и државно уредување на ФНРЈ, кое може 
да биде или само од историјата на НОВ и 
народната револуција или само од општест-
веното! уредување на ФНРЈ или поврзано 
ерло со друго-, 

Во класичните гимназии се бара кандида-
тот да ги познава најважните политички и 
економски моменти од општа,та историја и 
главните фази од историјата на архитекту-
рата и ликовн,ата уметност и и т н а т а опште-
ствена условеност. Од трите прашања едното 
се дава од, општа историја во врска со исто-
ријата на уметноста, второто од Народно-осло-
бодителната борба и третото од поли,тичкото 
и општественото уредување на, ФНРЈ; 

в) по туѓ жив јазик — дека кандидатот 
има основни познавања на туѓиот јазик и не-
говата литература. во- рамките на пропиша-
ната програма. На кандид,атот му се дава д,а 
преведе еден пасос од текст ш,то' не е обра-
ботуван во' школата, да ги објасни граматич-
ките особености од, тој па,тос и на тој јазик 
да одговори на неколку прашања во врска 
со текстот или литературата општо; 

г) по математика — д,ека, самостојно може 
да решава математички задачи; и има сигур-
ност во математичките! операции, дека ги 
познава функционалните врски и дека умее 
знаењето по математика да го примени, при 
решавањето, на задачите од животот и нау-
ката. 
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Во прашањата по математика се дава еден 
задаток од, алгебра, еден задаток од геоме-
трија и едно' теориско' прашање (изведување 
на поважни обрасци или д,окажување на по-

, важни теореми од алгебра, и геометрија) 
Трите задачи треба да бидат од материјалот' 
за, сите класови на средна школа (виша гим-
назија); 

д) по физика — дека ги позна,ва најваж-
ните физички појави и закони во обем на 
пропишаниот материјал за сите класови и 
Д1ека (ги разбира причинските врски меѓу 
физичките појави и примената на фазиката 
во практичниот живот или во техниката; 

ѓ) по хемија — дека ги познава најваж-
ните хемиски појави и закони во рамките на 
програмата за, сијте класови на општо^ 
образовна средна школа и дека умее да ја 
разбере нивната примена во практичниот жи-
вот, а особено' во индустријата и земјодел-
ството; 

е) по1 биологија — дека ги познава најваж-
ните биолошки појави и закони -во рамките 
на програмата за сите1 класови на средната, 
школа и дека го разбира нивното' манифес-
тирање во природата. Од трите прашања се 
дава едно од ботаника, едно од; зоологија! од-
носно антропологија и едно од теоријата на 
еволуцијата; 

ж) по географија — дека кандидатот има 
основни познавања на географските и гео-
лошките поими и појави во обемот на про-
грамата за сите класови, како и дека пра-
вилно ја разбира нивна,та поврзаност со сто-
панската дејност на на,селението. Од трите 
прашања се 'даваат: едно прашање од општа 
географија, едно од регионална географија 
и едно од географијата на ФНРЈ; 

з) по латински или грчки јазик — дека 
кандидатот може да преведе и да даде ко-
ментар на еден текст од класичните писа-
тели што се предвидени со' програмата за си-
те класови на класичната гимназија како! и 
дека ги познава граматичките појави и за-
кони на јазикот. На канд,идатот му се дава 
за превод 10 до 15 печатени: редови од текст 
што не е обработуван во школата и на него 
да изврши потребна граматичка анализа. 

Член 36 
Усмениот испит се полага со ред по пред-

мети. 
Во еден ден се полага само еден предмет. 

Испитот се изведува и пред и по пладне а 
дневно можат да се испитаат најмногу 25 
кандидати. Ако вкупниот број на кандида-
тиве не е поголем од, 28, испитот се изведува 
само пред пладне. Во попладневните часови 
испитот не може да се изведува по %0 часот. 

Член 37 
Поименичниот распоред на кандидатите 

за усмениот испит се утврдува на седница на 
испитниот одбор спроти почнувањето на ус- I 

мениот испит и им се соопштува на канди-
датите на денот на испитот, а се истакнува 
иј на огласната табла на школата. 

Пред почнувањето на усмениот испит 
претседателот на испитниот одбор им го об-
јавува на сите собрани кандидати резулта-
тот од писмените испити:, ги запознава, сите 

I кандидати со техниката на усмениот испит, 
ги предупредува за нивните' права и долж-
ности на испитот (чл. 38 и 40 од овој Пра-
вилник) и им го соопштува поименичниот 
распоред на кандидатите 'за тој ден од испи-
тот. 

Член 38 
На усмениот испи,т секој кандидат извле-

кува по едро ливче. На секоја група канди-
дати им се изнесуваат сите неизвлечени лив-
чиња. Ливчињата ш\то се еднаш извлечени 
и на чии прашања кандидатите одговарале 
не се извлекуваат повторно. 

Ако кандидатот! најдоцна пет минути по 
извлекувањето' на лавчето изјави дека н;е 
може да одговара на извлечените прашања, 
му се позволува да извлече1 друго ливче, прв 
пат извлеченото ливче се враќа меѓу другите 
^извлечени ливчиња и во записникот се за-
бележува, овој факт за да се има предвид 
кога ќе се оценув,а кандидатот. 

На првиот кандиддт при почнувањето н,а 
испитот треба да му се остави; време од 10-15 
минути за размислување, ако тој го сака тоа, 
а другите кандидати мислат додека одговара 
нивниот претходник. 

Член 39 
Кандида,тот го продолжува усмениот ис-

пит до крај, без оглед на тоа дали во текот 
на испитот добил негативна оценка по некој 
предмет. 

Член 40 
Ако за време на усмениот испит канди-

датот го наруши редот или попречи на пра-
вилниот тек на испитот испитниот одбор мо-
же да го отстрани од испитот. Решение за 
отстранување донесува испиениот одбор' со 
мнозинство гласови. Отстранетиот кандидат 
може да го повтори целиот испит во наред-
ниот испитен рок. 

Против! решениево за отстранување нема 
место на, зќалба. 

Решението се забележува на грбот на 
свидетелството за завршниот клас. 

РЕШЕНИЈА НА ИСПИТНИОТ ОДБОР 

Член 41 
Испитниот одбор решава секој ден, по 

свршеното, испитување во изминатото пред 
или попладне, за, оценките' на секој канди-
дат што ќе бидат предложени на завршната 
седница на испитниот одбор. Оценката ја 
предлага испитувачот, а решението се доне-
сува со мнозинство од, гласовите. При еднаква 
поделба на гласовите се смета дека е усвоен 
предлогот за' кој гласал претседателот. Секој 
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член на контниот одбор може да внесе во 
записникот свое одделно мислење. 

По предметите од кои се полага и писмен 
испит оценката се изведува од оценките на 
усмениот и писмениот испит, но не1 со арит-
метичка средина, туку според општиот впе-
чаток што го оставил; кандидатот на испитот. 

Утврдениот предлог на оценките се вне-
суваат со цифри во табеларниот преглед во 
записникот. 

Откако испитот се сврши по сите пред-
мети и за сите кандидати испитниот одбор се 
состанува на завршна седница на која де-
финитивно' ги утврдува оценките на канди-
датите од, сијпе предмети, За предлогот на 
оценките кој е утврден спрема одредбите на 
став 1 од овој член испитниот одбор решава; 
со поименично гласање ако при утврдува-
њето на предлогот имало издвоени мисле-
ња. При еднаква поделба на гласовите од-
лучува гласот на претседателот. 

Испитниот одбор' ги утврдува и оценките 
од оние предмети што се учеле во школата 
и што се внесуваат во свидетелството', а не 
се полагаат на матурскиот испит. Конечните 
оценки од тие предмети се утврдуваат со 
аритметичка средина од сите оценки што ги 
имал кандидатот во класовите во кои се 
учеле тие предмети. 

Испитниот' одбор ги утврдува и оценките 
по поведение за секој кандидат1. Како дефи-
нитивна оценка по поведение се зема оцен-
ката ,што ја имал кандидатот при завршува -
њето на завршниот клас. Ако кандидатот во 
теко1т на матурскиот испит се држел како 
што не му приличи на ученик, испитниот 
одбор може да реши да му се намали оцен-
ката по поведение. I 

Член 42 
Кандидатот го положил матурскиот испит 

ако од сите предмети добил оценка добар, 
многу добар или одличен. 

Член 43 
Кандидатот кој добил слаба оценка по! 

еден предмет се упатува на полагање попра-
вен испит по тој предмет во наредниот испи-
тен рок. Ако по' тој предмет се полага пис-
мен и усмен испит кандид,атот е должен да 
ги полага обагга дела на испитот. 

Кандидатите во августовскиот испитен рок 
полагаат поправен испит по еден месец. 

Кандидатот кој не го положи поправниот 
испит или без оправдани причини не дојде 
на испи1г или го напушти истиот се упатува 
да го повтори целиот матурски испит по ис-
текот на една година. 

Член 44 
Кандидатот кој добил слаба оценка по два 

или повеќе предмета се смета дека не го 
положил испитот и се упатува да го повтори 
целиот испит по истекот на една година. 

Член 45 
Резултатот од матурскиот испит на кан-

дидативе им го соопштува претседателот на 
испитниот одбор' во присуство на сите чле-
нови на испитниот одбор најдоцна на еден 
ден по свршетокот на целиот испит. 

Член 46 
Против решението на испитниот одбор со 

кое кандидатот се упатува на поправен испит 
или да го повтори целиот испит не е допу-
штена жалба. 

VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
ПОЛОЖЕН МАТУРСКИ ИСПИТ 

Член 47 
Најдоцна пет дена по завршетокот на! ма-

/турскиот испит на, кандидатите кои го поло-
жиле испитот им се издава свидетелство за 
положен испит спрема образец пропишан од 
Советот за школство на НР Македонија. 

Свидетелството го потпишува, претседа-
телот, потпретседателот и сите членови; на 
испитниот одбор и! се заверува со школскиот 
печат. 

Во свидетелството' се внесуваат и оцен-
ките на оние предмети што' не се полагаат 
на матурскиогг испит а се учеле во текот на 
школувањето' во средна школа. 

Член 48 
Кандидатите кои не го положиле матур-

скиот испит или се упатени; на поправен ис-
пит или испитот им е одложен се става забе-
лешка за тоа на грбот на свидетелството' за 
завршниот клас. Оваа забелешка ја потпи-
шува директорот на школата и ја заверува 
со школскиот печат. 

VIII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА 
МАТУРСКИОТ ИСПИТ 

Член 49 
За матурекиот испит се водат: 
а) главна книга, во која се внесуваат ими-

њата и другите лични податоци за секој кан-
дидат што се пријавил на матурски испит, 
утврдените оценки со букви и број за секој 
предмет и конечното решение на испитниот 
одбор. Образецот на. главната книга го про-
пишува Советот за школство на Народна Ре-
публика Македонија. Главната книга ја пот-
пишуваат: претседателот, потпретседателот, 
секретарот и сите членови на испитниот од-
бор; 

б) книга за записник на испитниот одбор 
во кој се внесуваат сите поважни; моменти 
од текот на испитот. 

Главната книга и записникот ги води се-
кретарот на испитниот одбор, а се чуваат во 
школската архива. 

Член 50 
Во записникот на првата седница, се вне-

сува денот и местото на одржувањето на сед-
ницава, поименичниот состав на испитниот 
одбор, имињата на сите кандидати пријавени 
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за испит и: решението за тоа кои од нив се 
пуштаат на испит, кои се одбиваат и зошто, 
распоредот на писмените и усмените испити, 
имињата на наставниците определени; за над-
зор при изработката на писмените задатоци 
од поедини предмети, имињата на прегледу-
ваните на писмените задатоци и: рокот, во кој 
мора да се изврши; прегледувањето. 

Овој записник го' потпишуваат претседа-
телот, потпретседателот, секретарот и сите 
членови на испитниот одбор. 

Член 51 
За текот на писмените испи,ти се водат: 
а) записник од седниците на испитниот 

одбор пред почетокот на секој писмен испит, 
во кој се внесуваат податоци за времето и 
местото! на одржувањето на седниците, ими-
њата на присутните членови на испитниот1 

одбор, текот на изборот на темана и која тема 
е дефинитивно избрана. Овој записник го1 

потпишуваат: претседателот, потпре!т!седате--
лот, секретарот и: с,ите членови на испитниот 
одбор; 

б) записник за текот на писмените испити 
во кој се внесува времето и: местото на одр-
жувањето на писмениот испит, текстот на, 
задатокот, имињата на присутните членови 
на испитниот одбор, имињата на кандидатите 
кои дошле на испитот, кои кандидати не до-
шле на испит1 и: зошто, точно' време н,а поче-
токот и завршетокот на испитот, имињата на 
надзорните наставници и; времето! во кое во-
деле надзор, кои кандидати биле опоменати; 
и зошто, кои кандид,ати излегувале и колку 
се задржале вон: од испитната про-сторија, 
кога кој кандидат ја завршил работата, што 
предал и колку табаци (работа и концепт), 
кој доаѓал; на испитот и дали и какви забе-
лешки направил. 

Овој записник го потпишуваат претседа-
телот , потпретседатело/г, секр етарот, пред-
метниот наставник и другите надзорни на-
ставници. 

Член 52 
Во записникот на седницата на испитниот 

одбор, после свршените писмени испити, се 
внесуваат податоци за времето и местото на 
седницата,, присутните на состанокот, поваж-
ните моменти за текот на седницата, табе-
ларен^ преглед, на конечно утврдените оценки 
од предметите на писмениот испит за секо ј 
кандидат, евентуални забелешки на, прате-
никот и имињата на кандидатите кои не го 
положиле писмениот1 испит' и поради тоа не 
се допуштаат1 на усмен испит. 

Овој записник го потпишуваат претседа-
телот, потпретсед,ателот, секретарот и сите 
членови на испитниот1 одбор. 

Член 53 
Записникот1 за текот на усмените испити, 

се води посебно за секое пред или попладне 
кога се изведува усмениот1 испит1. Во него се 
внесуваат податоци за времето на состанокот 

н,а испитниот! одбор, имињата на присутните 
членови, предметите1 по кои се испитувало', 
имињата н,а, кандидатите кои во тој ден по-
лагаат, имињата на, кандидатите кои не' до-
шле на, испит и причините за тоа, почетокот 
и свршетокот н,а испитувањето н,а секој кан-
дидат, прашањата што му се поставени на 
секој кандидат, евентуален одмор и прекину -
вање на работата, како и сите 'други поважни 
моменти од текот на испитот (попречување 
на испитот од страна, ,на поедини кандидати, 
откажување на, поедини кандид,ата од ИСПИ-
ТОТ и: сл.), текот на утврдувањето^ на предло-
гот на оценката, евентуалните' одвоени мис-
лења и: конечно' утврдениот предлог на оцен-
ките, за секој кандидат кој се внесува со 
бројки во табеларниот преглед во запис-
никот. 

Овие записници ги води секретарот на 
испитниот одбор а ги потпишуваат претседа-
телот, потпретседателот, секретарот и сите 
присутни членови на испитниот одбор. 

Член 54 
Во записникот од завршната седница на 

испитниот одбор се внесуваат податоци за 
времето и местото' на седницата, имињата на 
присутните и: отсутните членови: на, испит-
ниот одбор, поважните моменти за текот на 
седницата, и табеларен преглед на дефини-
тивно утврдените оценки по сите предмети 
и кандидати на матурскиот испит, оценките 
по поведение како и оценките по ение пред-
мети кои на испитот не се) полагаат а се вне-
суваат: во матурското свидетелство. 

Потоа се внесува конечното' решение на 
испитниот одбор за тоа: 

а) кои кандидати поименично го положиле 
матурскиот испит1; 

б) кои кандидати се' упатени на поправен 
испит, по кои предмети и во кој рок; 

в) кои кандидати не го положиле' испитот4 

и се упатуваат да го повторат целиот испит 
по истекот на една година; 

г) на кои кандидати им е од,ложен испи-
тот (чл. 14 од овој Правилник) по кои пред-
мети и во' кој рок; 

д) кои кандидати се отстранети од испи-
тот (чл. 23, 24 и 40 од овој Правилник) по-
ради што и за кое време. 

Овој записник го потпишува претседате-
лот, потпретседателот, секретарот и сите 
членови на испитниот' од,бор. 

Член 55 
Утврдените оценки Од; поедини, предмети 

и поведението на секој кандидат, како и ко-
нечното решение' на ИСПИТНИОТ^ одбор се вне-
суваат со букви и бројки од записникот во 
главната книга за матурскиот испит. 

Член 56 
Директорот на школата е должен, нај-

доцна 14 дена по завршувањето на матур-
скиот испит1 во секој испитен рок, да достави 
препис од записникот од, завршната седница 
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на испитниот одбор и извештај за текот на 
испитот до советот за школство на народ-
ниот одбор на околијата и до Советот за школ: 
с(тво на НРМ. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 57 

Со влегувањето во сила на овој Правил-
ник престанува да важи Правилникот за ма-
турскиот испи?1 („Службен весник на НРМ" 
бр, 7/50), 14/50 и 10/54). 

Член 58 
Овој Правилник влегува во сила од денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 2707/56 
25 јануари 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за школство на НРМ 
П. Здравковски, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот', секретаријат за внатрешни рабо-
ти на НРМ со решение бр. 16005/2 од 24-1-1957 го-
дина ја одобри промената на (роденото име на 
Георгиевски Игнат, роден на 9 мај 1931 година во 
с. Рлевци — Титоввелешко, од татко Георгиев До-
не и мајка! Анушка, така да во иднина роденото 
име ќе му гласи Драг? н. (24) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 1664 од 24 јануари 1957 го-
дина ја одобри: промената на роденото име на 
Фазли1 Акиф, роден на 23 јануари 1934 година во 
гр. Скопје, од татко Рамадан Шабан и мајка Та-
хире, така да во иднина роденото име ќе му гласи 
Куртиш. (23) 

Државниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на НРМ ф решение бр. 24536 од 27-ХП-1956 го-
дина ја одобри промената на роденото име на Ли-
човска Стеванка, родена на ден 15-П-1947 година 
во с. Цер — Охридско, од татко Личовски Дојчин 
и мајка Марица, така да во иднина роденото име 
ќе ќ гласи Парошка. (25) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 706 од 14-П-1957 година ја 
одобри промената на личното Име на Биловски 
Иљаз, роден на ден 23 декември 1936 година во с. 
Држилово — Скопско, од татко Сулејман и мајкл 
Емине, така да во иднина личното име ќе му гласи 
Асановски Селам. (26) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 18385 од 15-Х1-1956 година 

ја одобри промената на роденото име на Мила-
новски Петре роден на 21 ноември 1949 година во 
с. ЗУГладО' Нагоричане — Кумановско, од татко Ми-
ловановски Благоја и мајка Миловавовска., род. 
Манасиевска Даринка, така да во иднина роденото 
име ќе му гласи Драгиша. (28) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 701 од 5-1-1957 година ја 
одобри промената на фамилијарното име на Јоси-
фовски Петар, роден на 22-Х-1925 година во с. Ле-
шок, од родители: татко Јосифовски Глигур и мај-
ка Јосифовска Нацка, така да во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Аврамовски. (29) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 3231 од, 12-П-1957 година ја 
одбори промената на роденото име на Иљазова Да-
ринка, родена на 19-1-1919 година во с. Јама — 
општина Глина, околија Сисак — НР Хрватска, од 
татко Тодор и мајка Ана Павловиќ, така да во 
иднина роденото име ќе и' гласи Фатима. (ЗМ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Гоговска Атанасова Олга, родена Стевова Ри-
стова, од с. Штрково ,̂ Леринска околија, поднесе 
тужба за развод на бракот против Гогоски Фили-
пов Атанас, бмв. келнер ед село Кушинсво; око-
лија Гоменџе, а сета во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ", да ја јави во судот својата 
а,дреса или се јави лично. Во противен случај ќе 
му биде одреден привремен старател, кој на денот 
па расправата ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1193/56. 
(27) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2С-ХП-1956 год. под рег. бр. 51, на страна 201 е за-
пишана задругата под, назив: Станбено-штедна за-
друга на пензионис а ни те воени лица во Скопје 
„Партизан", со седиште во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на зад,ругата е: да организира изградба 
на станови за своите членови за која цел од над-
лежните органи ќе издејствува локации за стан-
бена изградба и потребни кредити за изградба на 
станови планирани за соответната година. Да ор-
ганизира работи потребни за изградба на станеви, 
(изработка на техничка документација и одобре-
ние на плановите, организирање на припремите 
(работи, во сопствена режија или преку најеко-
номични стопански организации да ја изведува из-
градбата на станови, доколку работите ги изведува 
ве сопствена режија да врши набавка на градежен 
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и друг материјал потребен за изградба на стано-
вите и да осигура потребна работна сила за изве-
дување на градежните работи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 19925 
од 1-1Х-1956 год. 

Членови на Управниот одбор на задругата се: 
Крстевски Трајко претседател, Филиповски Јово, 
потпретседател, Даскаловски Благој, секретар, Вуч-
ковиќ Петар, благајник, Бошковски Трајко, Вла-
хов Европид, Качурков Кочо, Лончевски Диме, 
Ристовски Атанас, Златевски Боро, Стојановски 
Јосиф, Димитровски Тодор и Начковски Љубомир. 
Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат прет-
седателот Трајко Крстевски и секретарот Благој 
Даскаловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2521/56. (115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-П-1956 год. под рег. бр. 67 е запишано следното: 
предметот на работата на Керамичкиот комбинат 
во изградба „Вранештица", со седиште во е. Вра-
нештица — Охридско, се дополнува и со: произ-
водство на керамички производи како шупли и 
монта тули, керамиди, кадиеви печки, канализа-
циони цеви и други керамички производи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 147/56. (1163) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УШ-1956 год. под рег. бр. 55 е ,запишано следно-
то: предметот на поодувањето на Угостителската 

- единица „Рудар", со седиште во Рудник „Цер", по-
шта Дворци — Охридско се проширува и со: про-
дажба на разни хранителни продукти. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 438/56. (1164) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1-1955 год. под рег. бр. 68, запишано следното: 
скратениот назив на фирмата на Претпријатието 
за обработка на тутун и продажба на тутун во 
лист „Прилтутком" — Прилеп се менува и гласи' 
Претпријатие за обработка на тутун и продажба на 
тутун во лист „Тутунов комбинат" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 734/55. (1171) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1956 год. под рег. бр. 1 е запишано следното: 
предметот на поодувањето на Трговското претпри-
јатие „Цреша" — Прилеп се менува во трговија со 
селско стопански производи на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 69/56. (1173) 

23-УШ-1956 год. под рег. бр. 134 е запишано след-
ното: предметот на послувањето на Трговското 
претпријатие „Исхрана" — Струга се менува во 
продажба на големо вештачки ѓубрива и средства 
за заштита на растенијата до крајот на 1957 год. 
како и продажба на големо сите артикли од ста-
рата дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 527/56. (1178) 

Окружниот стопански суд во Скопје'објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-УШ-1956 год. под рег. бр. 193 на страна 515 е 
запишано следното: предметот на работата на Ин-
дустриското производно претпријатие „Таан и ал-
ва" — Кавадарци се проширува и со: преработка 
на маслодајни семиња во зејтин односно вршење 
услуги на приватни производители, а согласно ре-
шението на НО на општината — Кавадарци бр 
7225 од 4-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопа неки суд во Скопје, Фи 
бр. 2200/56. (1185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-УШ-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-
пишано следното: досегашниот в. д. директор на 
Трговското претпријатие на мало за промет со ко-
лонијални стоки „Раштани" — Кавадарци е назна-
чен за директор на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2166/56. (1187) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-УТН-1956 год, под рег. бр. 63, на страна 169 е за-
пишано следното: досегашниот раководител на 
Трговскиот дуќан „Солидарност" — Куманово, 
Бранко Стојановски е разрешен од должност (и му 
престанува правото дуќанот да го потпишува. 

За раководител на дуќанот е назначен Бранко 
Максимовски, кој дуќанот ќе го потпишува од 7-
УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2170/56. (1190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-УП-1956 год. под рег. бр. 234, на страна 617 е за-
пишано следното: Стефановски Владо, досегашен 
раководител на Откупната станица за лековити 
билки „Билка" — Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото станицата да ја потпи-
шува. 

За раководител на станицата е назначен Три-
фун Новевски кој истата ќе ја потпишува од 9-УП-
1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2094/56. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-УШ-1958 год. под рег. бр. 74 на) страна 213 е за-
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пишано следното: Иван Ивановски, досегашен шеф 
на сметководството на претпријатието за учебни-
ци, прирачници, школски, административни книги 
и обрасци „Просветно дело" — Скопје, е разрешен 
од должност и му престанува правото претприја-
тието да го потпишува. 

За шеф на сметководството е назначен Влади-
мир Ценевски кој претпријатието ќе го потпишу-
ва од 9-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2185/56. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УШ-1956 год под рег. бр. 132, на страна 361 е 
запишано следното: Додовски ѓорѓи, досегашен 
потписник на Сервисот за градежни материјали 
„Караорман" — Трговија на големо — Скопје, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
претпријатието да го потпишува. 

За потписник на претпријатието е назначен 
Васил Мачков^ шеф на пословница кој претпри-
јатието ќе го потпишува од 10-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2188/56. (1205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УП-1956 год. под рег. бр. 231, на страна 629 е 
запишано следното: Душа,н Орлиќ, досегашен ди-
ректор на Свиларскиот комбинат „Нонча Камп-
у в а " — Титов Велес, е разрешен: од должност и 
му престанува правото комбинатот да го потпи-
шува. 

За директор на комбинатот е назначен Љубо -
мир Со л дато в, кој истиот ќе го потпишува од 19-
УП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2121/56. (1208) 

Окружниот, стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-УП-1956 год. под рег. бр. 234, на страна 619 е за-
пишано: Џавид Нуре дин Мемет, досегашен рако-
водител на Претпријатието за промет и извоз на 
лековити билки и афион „Билка" — Скопје — От-
купна станица во Тетово-, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото станицата да ја пот-
пишува. 

За раководител на станицата е назначен Вла-
димир Стефановски кој истата ќе ја потпишува од 
6-УП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2089/56. (1210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1955 год. под рег. бр. 273, на страна 707 е за-
пишано следното: наместо досегашниот потписник 
при Претпријатието за ниска градба „Вардар" — 

^ Скопје, Апостол Сотировски кој е разрешен од 

должност од 14-1-1955 год. претпријатието ќе го 
потпишува Серафим Трпковски од 14-1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 618/55. (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-УП-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 297 е за-
пишано следното: за членови на Управниот одбор 
на Земјоделската задруга „Единство", с. Челопек -
Тетовско, се избрани следните лица: Лазо Цвет-
ковски, претседател, Благоја Мартиновски, Жив-
ко Настевски, Томе Веселков ски, Ѓуре Веселков -
ски, Суљо Јаја, Напи Рамадани и Данаил Спасе-
носки. 

Досегашниот потписник на задругата Стефа-
новски Ристо е разрешен од должност и му пре-
станува правото задругата да ја потпишува. На 
негово место за потписник е избран Ристовски Сто-
јан ,кој задругата ќе ја потпишува од З-УП-1956 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2051/56. (1254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-У1-1956 год, под рег. бр. 15, на страна 35 е за-
пишано следното: Христифор Џинов, досегашен 
директор на Задружното земјоделско претприја-
тие ,Д мај", с. Нови Дојран е разрешен од долж-
ност и му престанува правото претпријатието да 
го потпишува. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Ристо Хаџитошев, кој претпријатието ќе го пот-
пишува од, 11-У1-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1955/56. (1259) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УШ-1956 год. под рег. бр. 51, на страна 133 е за -
пишано следното: фирмата на Трговскиот дуќан 
„Шума" — Куманово се менува и гласи: Трговско 
претпријатие за огревно дрво и градежни матери-
јали „Шума" — Куманово. 

Предмет на школувањето на претпријатието е: 
промет со огревно дрво, јаглен, градежни матери-
јали и огревни материјали на мало. Претп,ријатие-
то ќе врши откуп на шумски парцели од шумските 
управи и претпријатија поради дополнување на 
работата. 

Предните измени се извршени согласно реше-
нието на НО на општината — Куманово бр. 2642 од 
З-УШ-1955 год. 

Досегашниот потписник на претпријатието Бо-
бе Краљевски, е разрешен од должност, а за пот-
писник е назначен Љубомир Тодоровски, шеф на 
сметководството', кој претпријатието ќе го потпи-
шува од 10-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2191/56. (1260) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1956 год, под рег. бр. 213. на страна 565 е 
запишало следното: предметот на работата на 
претпријатието за промет со цигари, ќибрит и 
вредносници „Тутун" — Скопје се дополнува и со: 
трговија на мало со тутун, преработки, кибрит и 
прибор, канцелариски материјали, хартија, школ-
ски прибор и прибор за пишување, а согласно ре-
шението на Државниот секретаријат за работи на 
стопанството, бр. 5990 од 28-У1-1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2295/56. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1956 год. под рег. бр. 177, на страна 471 е за-
пишано следното^: досегашните потписници на Тр-
говскиот дуќан за промет со колонијални стоки 
на мало „Петра" — Скопје, Ристовски Ристо, ра-
ководител, и Точков Ристо, заменик, се разреше-
ни од, должност и им престанува правото дуќанот 
да го' потпишуваат. 

За потписници се назначени следните лица: 
Александар Николовски и Мишо Велков, книгово-
дител, кои дуќанот ќе го потпишуваат од 12-1Х-
1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2320/56. (1263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1956 год. под рег. бр. 337, на страна 889 е 
запишано следното: досегашниот шеф на сметко-
водството на Претпријатието за туристички и соо-
браќани услуги „Путник Македонија" - Скопје, 
Ивановски Никола е разрешен од должност и му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

За шеф на сметководството е назначена Бла-
городна Шијакова, досегашен книговодител, и ос-
танува и понатаму потписник на претпријатието. 

За книговодител на Претпријатието е назна-
чена Александра Шулевска која претпријатието 
ќе го потпишува од 31-УШ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2294/56. (1264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-1Х-1956 год. под рег. бр. 78, на страна 225 е запи-
шано следното: Дамјан Рафајловски, досегашен 
шеф на сметководството на Претпријатието' за про-
изводство со лекови „Р еп лек" — Скопје, е разре-
шен од должност и му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

На негово место односно за шеф на сметко-
водството е назначен Мане Шулевски кој претпри-
јатието ќе го потпишува од 4-1Х-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2301/56. (1266) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

19-1У-1956 год. рег. бр. 2, на страна 38 е запишано 
следното: досегашните' потписници на Земјоделска-
та задруга „Момин Преслап" с. Блатец — Кочани, 
Мустафа Сали Шабанов и Ванчо Манасиев се раз-
решени од должност и на нивни места се назна-
чени за потписници ѓорѓи Филипов, претсед,ател 
и Перо Спиров, комерцијалист. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
137/56. (1273) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У-1956 год. под рег. бр. 12, на страна 28 е запи-
шано следното: Ибраим Шериф, досегашен дирек-
тор на Хотелоутостителското претпријатие „Хуна,п" 
— Радовиш, е раз,решен: од, должност и на негово 
место за директор е назначен Александар Коста-
динов Козев, кој е овластен претпријатието да го 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
15/56. (1278) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У1-1956 год. под рег. бр. 3 на страна 81 е запи-
шано следното': Блажо Гиразов Јанев, досегашен 
директор на Трговското претпријатие „Прогрес" — 
Св. Николе, е разрешен од должност и на негово 
место е назначен за директор Јорд,ан Кузев Ма-
невски, кој е овластен претпријатието да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
187/56. 1281) 

Окружниот стопански суд, во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нп 
21-1У-1956 год. под, рег. бр. 2, на страна 172 е за-
пишано следното: Ристо Качурков, досегашен пот-
писник на Трговската продавница на ауто-мото 
друштво' — Струмица, е разрешен од должност и 
на негово место е назначен за потписник ѓорѓи ѓор -
ѓиев Гаврилов, кој е овластен продавницата да ја 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
106/56. (11293) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-ГУ-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 101 е за-
пишано конституирањето на Рудникот „Огражден" 
— Струмица. За претседател на целокупниот колек-
тив е избран Кочо Ѓрчев, за секретар Вера Рич-
лиева а за членови Ефтим Бојчев и Ристо Тер-
зиев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
122/56. (1294) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Ш-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 180 е за-
пишано следното: покрај директорот на Претпри-
јатието „Борис Кидрич" Струмица, Христо Нико-
лов Трајков, овластени се за потпишување и ли-
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цата Граматиков Тодоров Ристо, шеф на сметко-
водството, Јордан Христов Спасовски и Драги Ко-
цев Кљанков, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
90/56. (1295) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ѕ1-Ш-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 31 е запи-
шано следното: Трговскиот дуќан чифлик — Стру-
мица се припои кон Трговското претпријатие ,,Ка-
ма" — Струмица, кое ќ(е се занимава со трговија 
со мешана индустриска стока животни прехрани, 
предмети за куќни потреби, тутунски преработки, 
кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
113/56. (1296) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1У-1956 год. под рег. бр, 2, н,а страна 37 е запи-
шано следното: Васил Михајловски, досегашен 
технички управител на Околиската здравствена 
задруга, во село Босилово е разрешен од долж-
ност и на негово место е назначен Спасо Милу-
шезски, кој е овластен задругата да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд, во Штип, Фи бр. 
101/56. (1299) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Ш-1956 год, под, рег. бр. 2, на страна 31 е запи-
шано следното: Трговскиот дуќан „Шар Планина" 
— Струмица се припои: кон Трговското претприја-
тие ,,Кама" — Струмица, кое ќе се занимава со 
трговија со мешана индустриска стока прехранбе-
ни артикли предмети за куќни потреби тутунски 
преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
113/56 (1301) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год. од рег. бр. 2, на страна 87 е избри-
шан самостојниот дуќан „Чифлик" - Струмица, 
бидејќи е фузиониран со Трговското претпријатие 
Народен магазин" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 115/56. (1302) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год. од рег. бр, 2, на страна 80 е избри-
шан Самостојниот дуќан „Дојран" — Струмица, би-
дејќи е фузиониран со Трговскиот д,уќан „Наро-
ден магазин — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 116/56. (1303) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
31-111-1956 год. од рег. бр. 2, на страна 73 е избри-
шан Самостојниот д,уќан „Шар Планина" - Стру-

мица, бидејќи е фузиониран со Трговскиот дуќан 
„Народен магазин" — Струмица. 

Од, Окружниот стопански суд во Струмица. 
Фи бр. 114/56. (1304) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот1 на стопанските орга,низации на 
7-УШ-1956 го,д. под рег. бр. 2, на страна 135 е за-
пишано след,ното: Ванчо Хаџи Василев, досегашен 
директор на Градското градинарс,ко претпријатие 
„Напредок" — Струмица, е разрешен од должност 
и на, негово место за директор1 е назначен Алек-
санд,ар Фиданчев, кој е овластен претпријатието 
да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 252/56. (1305) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УИ-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 69 е за-
пишано -следното: Блажо Крстев, досегашен ра-
ководител за Трговскиот дуќан за колонијал „Ло-
вец" — Струмица, е разрешен од должност и на 
негово место за ра,ководител е назначен Кирил 
Поп Андонов, кој е овластен дуќанот да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 232/56. (1306) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-УШ-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 168 е за-
пиша,но следното: Коста Димов Бучков, досегашен 
директор на Занаетчиското електрично претприја-
тие „Никола Тесла" — Струмица, е разрешен од 
должност и на негово место за директор е назна-
чен Божидар Аспарухов Христов кој е овластен 
претпријатието да го потпишува. 

Од Окружниот1 стопански суд во Штип, Фи 
бр. 265/56. (1308) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-У-1956 год,, под рег. бр. 2, на страна 3 е запи-
шано следното: Ванчо Николов Богатинов, досега-
шен потписник на Општата земјоделска задруга 
„Димитар Влахов", с. Подареш, е разрешен од 
должност и на негово место за потписник е назна-
чен Косевски Тасев ѓорѓи, кој е овластен задру-
гата да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 156/56. (1318) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1У-1956 год. под рег. бр. 22, на страна 4, е запи-
шано' следното: Љупчо Шопов, досегашен директор 
на Земјоделската аптека Штип, е разрешен од 
должност и на негово место за директор е назна-
чен Мишо Кралев, кој е овластен аптеката да ја 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фп 
бр. 123/56. (1317) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-У-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 34 е запи-
шано' следното: Миле Николов Иванов, досегашен 
претседател на Земјоделската задруга „Жилини-
ца", с. Облешево1, е разрешен од должност и па 
негово место за управник е назначен Тоше Лаза-
ров ѓорѓиев, кој е овластен задругата да ја пот-
пишува. 

Во негово отсуство задругата ќе ја потпишува 
книговодителот Сотир Костов Михајлов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 148/56. (1320) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 17 е запи-
шано следното: избришана е од регистарот Зем-
јоделската задруга „Орач", с. Теранци и истата се 
припои кон Земјоделската задруга „Богатин Спа-
сов" с. Торанци. Сите права и обврски на избри-
шаната задруга ги презема Земјоделската задруга 
„Богатин Спасов". 

За потписник на задругата „Богатин Спасов" 
с. Теранци е назначен Јордан Тодоров Цветков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 151/56. (1321) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31-УП-1956 год. под рег. бр, 2, на страна 124 е 
запишано следното: фирмата на Претпријатието 
за производство на тутун „Брегалница" — Штип, 
се менува и гласи: Земјоделско претпријатие за 
производство на тутун „Брегалница" — Штип, а 
согласно решението на НО на општината — Штип, 
бр. 7048 од 25-У-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 226/56. (1322) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УИ-1956 год, под рег. бр, 2, на страна 41 е за-
пишано следното: Кукубаев Мишев Митко, досе-
гашен раководител на Откупната станица за леко-
вити билки „Билка" — Штип, е разрешен од долж-
ност и за раководител е назначен Димов Арсов 
Трајко, кој станицата ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 223/56. (1324) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УШ-1956 год. под рег. бр. 3, на страна 8 е за-
пишано следното: Трајан Јованов, досегашен ди-
ректор на Трговското претпријатие „Плачковица" 
— Штип е разрешен од, должност и на негово ме-

сто за в. д. раководител е назначен Киро Чучков, 
кој претпријатието ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 281/56. (1325) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-УШ-1956 год, под рег. бр. 2, на страна 126 е за-
пишано следното: се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие на мало „Овче Поле" с. Џу-
мајлија и со: откуп на земјоделски производи ку-
попродажба на мешовити стоки на мало, откуп на 
селско-стопански производи, жива стока, зарзават, 
овоштие, индустриски култури и маслодајни рас-
тенија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 242/56. (1326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1956 год. под рег. бр. 155, на страна 401 е за-
пишано следното: Сапунџиев ѓорѓи, досегашен в. 
д. директор на Трговското претпријатие ангро-
промет — Валандово, е разрешен од должност и 
му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен ѓорѓи Дончев кој претпријатието ќе го пот-
пишува од 20-1Х-1956 год,, а согласно решението 
на НО на општината — Валандово, бр. 7111 од 11-
1Х-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2353/56. (1336) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-УИ-1956 год. под рег. бр. 130, на страна 339 е за-
пишано следното: досегашниот в. д. директор на 
Транспортното претпријатие, Кавадарци, Перо Ма-
зев е назначен за директор на претпријатието 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2098/56. (1341) 
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25. Одлука за максималните контигенти дрвна 
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26. Одлука за количините вино и ракија што 
можат да се потрошат во домаќинството на 
производителот без плаќање данок на про-
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27. Наредба за определување установи на те-
риторијата на НР Македонија во кои мо-
жат да се вршат испитувања на прехран-
бени продукти — — — — — — — — 146 

28. Правилник за матурскиот испит во сред-
ните оппгрообразсени школи — — — — 147 
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