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600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

У 89 
На основа чл. 29 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците во просветно-
научната служба („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/52), во врска со тон. 1 од Одлуката за 
пренесување на републичките извршни со-
вети надлежноста за донесување прописи за 
плаќање хонорарната настава во училишта-
та („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
НР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БЕСПЛАТЕН СТАН И ОГРЕВ 

НА НАСТАВНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЕЛО 
I. Учителите и преподавателите што се 

на служба на село во основни училишта и 
во осумгодишни основни училишта имаат 
право на бесплатен стан и огрев под усло-
вите пропишани во оваа одлука. 

II. На бесплатен стан, а во недостаток 
на таков, на станарина имаат право: 

1. Учителите односно преподавателите 
самци на една соба, односно станарина во 
износ од 500 динари месечно; 

2. Учителите односно преподавателите 
со семејство до пет члена на две соби и куј-
на, односно станарина во износ од 800 ди-
нари; 

3. Учете лиге односно преподавателите 
со семејство од преку пет члена на три соби 
и кујна, односно станарина во износ од 
1.000 динари. 

III. Бесплатен стан на учителите односно 
на преподавателите што имаат право на ис-
тиот им обезбедува народниот одбор на оп-
штината на чие подрачје се наоѓа учили-
штето. 

Народниот одбор од предниот став ја пла-
ќа пропишаната станарина ако нема мож-
ност да осигури бесплатен стан. 

IV. Право на бесплатен огрев се состои 
во правото на бесплатно добивање на след-
ните количини дрва или јаглен за горење 
годишно: 

а) 4 кубни метра дрва или определена 
количина на јаглен што одговара, за учител 
односно преподавател самец или оженет без 
деца, како и за учител односно преподава-

тел со семејство ако живее во една просто-
рија; 

б) 6 кубни метра дрва или определена 
количина на јаглен што одговара, за учител 
односно преподавател со деца ако живее во 
повеќе од две простории. 

V. Учителите односно преподавателите 
што имаат право на бесплатен огрев, ги снаб-
дуваат народните одбори на општините на 
чие подрачје се наоѓа училиштето, а докол-
ку тие немаат можност тоа да го сторат, 
снабдувањето го вршат надлежните народни 
одбори на океаните. 

Ако надлежниот народен одбор на општи-
ната односно околната, учителите односно 
преподавателите што имаат право на бес-
платен огрев не ги снабди со истиот најдоцна 
до 15 октомври, тие имаат право да ја наба-
ват одредената количина дрва односно јаг-
лен за сметка на народниот одбор на општи-
ната. 

VI. Право на бесплатен стан односно ста-
нарина и на бесплатен огрев според одред-
бите на оваа одлука имаат и учителите од-
носно преподавателите кои се на служба во 
селата што се административно припоени 
кон градовите односно народните одбори па 
градските општини, како и учителите однос-
но преподавателите што се на служба во по-
едини народни одбори на градски општини. 

'Кои народни одбори на градски општи-
ни ќе повлекуваат право на бесплатен стан 
и огрев, ќе одредат народните одбори на око-
лиите за своето подрачје. 

Право на бесплатен стан односно стана-
рина и на бесплатен огрев според одредбите 
на оваа одлука имаат и учителите, прелода-
вателите односно наставниот персонал што 
се на работа во стручна школа, ако стручна-
та школа се наоѓа во местото во кое учите-
лите и преподавателите имаат право на ова 
според одредбите на оваа одлука. 

VII. Право на бесплатен стан односно 
станарина и бесплатен огрев немаат учите-
лите односно преподавателите што се маже-
ни односно женети за учители односно пре-
подаватели или за службеници што по ка-
рактерот на својата служба имаат право на 
бесплатен стан и огрев, ако живеат во едно 
место и во исто домаќинство. 
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УШ. Поблиски прописи за спроведување 
на оваа одлука донесува Советот за просвета 
на НРМ. 

IX. Оваа одлука ќе се објави во „Служ-
бен весник на НР Македонија", а стапува во 
сила од 1 септември 1954 година. 

Бр. 192 
11 мај 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

90 
На основа член 15 став 1 од Правилникот 

за приправничката служба, стручните испи-
ти и курсеви за службениците од просветно-
научната струка („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 29/51 год.) во врска со член 64 став 2 од 
Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 4/54 год.), Советот 
за просвета донесува 

УПАТСВТО 
ЗА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЗВАЊАТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛ И ПРОФЕСОР 
НА СРЕДНА ШКОЛА 

} I. Според одредбите на ова упатство 
стручен испит ќе полагаат службениците со 
звање преподавател и професор на средна 
школа што се наоѓаат на работа во осмолет-
ките, гимназиите и стручните школи. 

Приправникот е должен стручниот испит 
да го положи најдоцна до крајот на петтата 
година на службата проведена во звањето. 

Службениците кои до денот на влегува-
њето во сила на ова упатство имаат повеќе 
од пет години служба а не положиле стру-
чен испит, истиот се должни да го положат 
до крајот на рокот што им е одреден за не-
говото полагање, но не подоцна од две го-
дини од влегувањето во сила на ова упат-
ство. 

На службениците и приправниците што 
не ќе го положат испитот во роковите од 
став 2 и 3 од оваа точка ќе се применат санк-
ции предвидени во соответните прописи. 

II. Кандидатот што ќе полага стручен 
исцит поднесува пријава за испит, преку ра-
ководителот на осмолетката односно дирек-
торот на училиштето во кое е на служба, до 
испитната комисија каде што ќе го полага 
испитот шест месеци пред испитниот рок во 
кој ќе го полага испитот. Со пријавата ќе 
се постапи согласно одредбите на Правилни-
кот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви за службениците од про-
светно-научната струка. 

III. Стручниот испит за звањето препо-
давател и професор на средна школа опфа-
ќа: 

а) домашна писмена работа со дискусија 
по истата и испитување по предметот по кој 
се работи писмената работа односно по кој 
ќе се држи предавањето; 

б) практично предавање со одбрана; 
в) македонски јазик и 
г) училишно законодавство и админи-

страција. 
Преподавателите кои имаат свршено Ви-

ша педагошка школа, каде се изучуваат 
равноправно два главни предмети, полагаат 
испит само по еден предмет и тоа по тој кој 
тие самите ќе го изберат. 

IV. При поднесувањето на пријавата за 
испит кандидатот, во договор со членот — 
испитувач по предметот по кој ќе го држи 
практичното предавање, одбира тема за до- » 
машна писмена работа. 

Темата мора да биде од областа на пред-
метот од кој кандидатот ќе го држи прак-
тичното предавање во рамките на програ-
мата за осмолетка односно средна школа. 

Кандидатот што полага стручен испит по 
туѓ јазик домашната писмена работа ја пи-
шува на тој јазик. 

Писмената работа кандидатот е должен 
да ја изработи и да ја предаде на испитната 
комисија најдоцна во рок од шест месеци од 
денот кога е утврдена темата. 

Во писмената работа кандидатот треба да 
покаже познавање на проблемот што го об-
работува и литературата во која истиот е 
третиран. Исто така тој треба да покаже 
дека умее да се служи со литература и дека 
може во погодна форма да ги излага факти-
те и заклучоците. 

Ако изработената писмена работа биде 
оценета негативно кандидатот е должен ис-
тата да ја преработи во рок од еден месец. 
А ако и вака преработената тема не биде 
оценета позитивно кандидатот одбира друга 
тема која е должен да ја обработи во рок од 
три месеци. Во случај и оваа тема да биде 
оценета негативно кандидатот одбира трета 
тема која ја обработува во нов рок од три 
месеци. Ако и третата тема не биде оценета 
позитивно кандидатот губи право на пола-
гање стручен испит. 

V. Ако домашната писмена работа биде 
оценета позитивно кандидатот се повикува 
на дискусија по домашната писмена работа. 
При ова кандидатот треба да покаже позна-
вање на предметот и тоа преподавателот во 
рамките на програмата за нижите класови 
на гимназија односно вишите одделенија на 
осмолетките, а професорот во рамките на 
програмата за средна школа а на нивото на 
факултет односно Виша педагошка школа. 
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VI. После свршувањето на дискусијата 
кандидатот држи практично предавање. 

Кандидатот на практичното предавање 
обработува една методска единица од глав-
ниот стручен предмет од кој дипломирал на 
Виша педагошка школа односно Филозоф-
ски факултет односно од предметот што 
го предава во учебната година што и прет-
ходи на годината во која го полага испитот. 

Кандидатите што дипломирале на Тео-
лошки факултет односно на Филозофски 
факултет — германистика, на стручниот ис-
пит практично предавање држат по предме-
тот што го предаваат во осмолетката, гимна-
зијата односно стручното училиште, во учеб-
ната година што и претходи на годината во 
која го полагаат испитот. 

Темата за практичното предавање — ме-
тодската единица кандидатот ја извлекува 
со ливче. По извлекувањето на темата за 
практично предавање кандидатот дома лз-
работува писмена подготовка на предавања-
та која е должен на испитната комисија да 
X ја предаде најдоцна 24 часа по извлеку-
вањето на темата. 

Потоа кандидатот го држи практичното 
предавање во осмолетка, гимназија односно 
стручно училиште што ќе го одреди испит-
ната комисија. 

Испитната комисија и директорот на ое-
молетката, гимназијата односно стручното 
училиште во кое ќе се држи практичното 
предавање должни се на кандидатот да му 
дадат полна помош во набавувањето на на-
ставни средства нужни за предавањето. 

Откако ќе го одржи практичното преда-
вање кандидатот дава одбрана на истото пред 
комисијата. 

VII. Во писмената подготовка на прак-
тичното предавање и на самото предавање 
кандидатот треба да покаже познавање на 
предметот по КОЈ го одржал предавањето и 
правилна методска обработка. 

Во одбраната на предавањето се прове-
рува методско-педагошката подготовка на 
кандидатот. Одбраната на практичното пре-
давање не може да трае повеќе од 45 ми-
нути. 

VIII. По одбраната на практичното пре-
давање се преминува на испитување по ма-
кедонски ј азрие и училишно законодавство 
и администрација. По овие предмети на кан-
дидатот му се задаваат по три прашања и 
тоа: 

а) по македонски јазик две прашања ед 
граматика и едно од правопис; 

б) по училишно законодавство и адми-
нистрација на кандидатот му се поставуваат 
три прашања од областа на системот на 
школството на ФНРЈ, организацијата на про-
светната служба, училишните и просветните 
органи, прописите од средните училишта, 

(раководењето на училиште и клас, адми-
нистративно послување во осмолетка однос-
но средна школа и прописите за службени-^ 
циге од просветно-научната служба. 

Прашањата по овие предмети се даваат 
на ливчиња така ЈЦТО секое ливче содржи 
по три прашања, а секој кандидат влече по 
едно ливче. 

Извлеченото ливче кандидатот може да 
го смени веднаш по извлекувањето, но тоа 
влијае на оценката од испитот. 

IX. Секој дел од испитот се оценува по-
себно, но испитот целосно се оценува со 
оценки: положил одлично, положил многу 
добро, положил добро и не положил. 

X. Поправен испит на стручниот испит 
може да се полага по македонски јазик од-
носно училишно законодавство и админи-
страција. Овој испит се полага по еден ме-
сец. 

XI. Кандидатот што не ќе го положи ис-
питот може истиот да го полага повторно во 
наредниот испитен рок, а ако не го положи 
ни тогаш може да го полага само уште еднаш 
и тоа по истекот на една година од второто 
полугодие. 

XII. Стручниот испит се полага пред ко-
мисии што се образуваат при Советот за про-
света на НРМ. 

XIII. Испитните комисии се состојат од 
претседател и членови испитувачи: двајца 
стручњаци по предметот, од кој- едниот е 
претседател на комисијата, еден испитувач 
по методика и педагогија, еден испитувач по 
македонски јазик и еден испитувач по учи-
лишно законодавство и администрација. 

На претседателот и на членовите на ко-
мисиите им се одредуваат заменици. 

Претседателот и членовите на комисиите 
како и записничарите на испитот ќе ги име-
нува Секретарот на Советот за просвета со 
посебно решение. 

XIV. Стручниот испит за звањето пре-
подавател и професор на средна школа се 
полага во два испитна рока и тоа: пролетен, 
кој трае од 1 март до 1 мај и есенски, кој 
трае од 1 октомври до 31 декември секоја 
година. 

XV. Во се друго на стручните испити за 
звањата преподавател и професор на средна 
школа ќе се применуваат одредбите од Пра-
вилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви за службениците од 
просветно-научната струка. 

XVI. Ова упатство влегува во сила од 
денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија'*. 

Бр. 1420 
15 мај 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета, 
Д. Левков, е. р 
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На основа член 15 став 1 од Правилникот 
за приправничката служба, стручните испи-
ти: и курсеви за службениците од прос;ветно-
научната струка („Службен лист на ФНРЈ"' 
бр. 29/51) во врска со член 64 став 2 од Ос-
новната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 4/54), Советот за про-
света донесува 

УПАТСТВО 
ЗА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО 

УЧИТЕЛ И ВОСПИТАЧ ВО ПРЕТ-
ШКОЛСКА УСТАНОВА 

I. Според одредбите на ова упатство 
стручен испит ќе полагаат службениците со 
звање учител што се наоѓаат на работа во 
основните училишта, осмолетките, нижите 
стручни училишта и гимназиите. 

Приправникот е должен стручниот испит 
да го положи најдоцна до крајот од петтата 
година на службата проведена во звањето. 

Службениците што во денот на влегува-
њето во сила на ова упатство имаат повеќе 
од 5 години служба, а не положиле стручен 
испит истиот се должни да го положат до 
крајот на рокот што им е одреден за него-
вото полагање, но не подоцна од две години 
од влегувањето во сила на ова упатство. 

Службениците и приправниците што не 
ќе го положат испитот во роковите од став 
2 и 3 од оваа точка ќе ги сносат последиците 
предвидени во соодветните прописи. 

II. Кандидатот за полагање стручен ис-
пит поднесува пријава, преку раководителот 
на училиштето до испитната комисија каде 
што ќе го полага испитот, три месеца пред 
испитниот рок во кој ќе го полага испитот. 

Со пријавата ќе се постапи согласно од-
редбите од Правилникот за приправничката 
служба, стручните испити и курсеви на 
службениците од просветно-научна струка. 

III. Стручниот испит за звањето учител 
опфаќа: 

а) писмена работа и дискусија по истата, 
низ која се проверуваат знаењата по општа 
педагогија и психологија; 

б) практично предавање со дискусија по 
истото; 

в) македонски јазик и 
г) училишно законодавство и админи-

страција. 
На учителите што не им е наставен јазик 

македонскиот, го полагаат наставниот јазик 
на кој предаваат. 

Темата за писмена работа ја одредува 
испитната комисија непосредно пред поче-
токот на испитот. Оваа тема се одбира од 
шестте теми кои во денот на испитот ги 

предлага членот на комисијата по педаго-
шка со психологија, Темата мора да биде од 
областа на педагошката група предмети. 

На писмената работа се проверува позна-
вањето на материјата и писменоста на кан-
дидатот. 

Писмената работа ја прегледуваат и ја 
оценуваат членот на комисијата за педаго-
шка и психологија и членот на комисијата 
за македонски јазик. 

Учителите во училиштата со турски од-
носно шиптарски наставен јазик писмената 
работа ја работат на наставниот јазик на кој 
предаваат. 

Откако ќе ја сврши писмената работа 
кандидатот преминува на дискусија по ис-
тата, низ која треба да се проверуваат знае-
њата на општа педагогија и психологија. 
Дискусијата се води идниот ден по израбо-
тувањето на писмената работа и не може 
да трае повеќе од 45 минути. 

V. Третиот ден кандидатот преминува на 
практично предавање. На практичното пре-
давање кандидатот обработува една метод-
ска единица. 

Темата за практичното предавање — ме-
то дската единица кандидатот ја извлекува 
со ливче. Бројот на ливчињата треба да 
биде поголем од бројот на пријавените кан-
дидати. 

По извлекувањето на темата за практич-
ното предавање кандидатот дома изработува 
писмена подготовка на предавањето, КОЈ а е 
должен на испитната комисија да и ја пре-
даде најдоцна 24 часа по извлекувањето на 
темата. 

Потоа кандидатот го држи практичното 
предавање во вежбалната на учителската 
школа при која е образувана комисија пред 
која го полага испитот или во друго учили-
ште во местото што ќе го одреди испитната 
комисија. 

Откако кандидатот ќе го одржи прак-
тичното' предавање непосредно по него се 
одржува дискусија. 

Испитната комисија и раководителот на 
училиштето се должни на кандидатот да му 
дадат полна помош во набавувањето настав-
ни средства за предавањата. 

VI. Во писмената подготовка на практич-
ното предавање и на самото предавање кан-
дидатот треба да покаже познавање на пред-
метот по кој го одржал предавањето и пра-
вилна методска, обработка на истото. Ва 
дискусијата по практичното предавање кан-
дидатот го образложува начинот и методот 
на одржаното предавање, применетите ме-
тоди и нивната оенивателност и оправданост. 
При ова се проверуваат знаењата на канди-
датот по предметот по кој го држал преда-
вањето и по методиката на тој предмет. 

Дискусијата по предавањата не може да 
трае повеќе од 45 минути. 
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VII. Откако ќе сврши дискусијата по 
предавањето се преминува на испитување 
по македонски јазик и училишно законодав-
ство со администрација. 

По овие предмети на кандидатот му се 
задаваат по три прашања и тоа: 

а) по македонски јазик по две прашања 
од граматика и едно од правопис во обемот 
на програмата за учителските школи; 

б) по училишно законодавство и админи-
страција три прашања од областите на си-
стемот на школство™ на ФНРЈ, организа-
цијата на просветната служба, училишните 
и просветните органи, прописите за основ-
ната настава, раководењето на училиште и 
одделение, административно послување во 
основното училиште и прописите за службе-
ниците од просветно-научна служба. 

Прашањата по овие предмети се даваат 
на ливчиња така што секое ливче содржи 
по три прашања, а секој кандидат влече по 
едно ливче 

Извлеченото ливче кандидатот може да 
го смени веднаш по извлекувањето, но тоа 
влијае на оценката од испитот. 

VIII. Секој дел од испитот се оценува по-
себно, но испитот целосно се оценува со 
оценки: положил одлично, положил многу 
добро, положил добро и не положил. 

IX. Поправен испит на стручниот испит 
може да се полага по македонски јазик, од-
носно училишно законодавство и админи-
страција. Овој испит се полага по еден ме-
сец. 

X. Кандидатот што не ќе го положи ис-
питот може истиот да го полага повторно во 
наредниот испитен рок, а ако не го положи 
ни тогаш може да го полага само уште еднаш 
и тоа по истекот на една година од второто 
полагање. 

XI. Стручниот испит се полага пред ис-
питни комисии што се образуваат при учи-
тел ските школи во Скопје, Битола и Штип 
и тоа: 

а) при Учителската школа во Скопје за 
учителите што се на служба во Гостиварска, 
Кумановска, Кривопаланечка, Скопска, Тик 
вешка, Титоввелешка и Тетовска околија и 
во град Скопје; 

б) при Учителската школа во Битола з 
учителите што се на служба во Битолска, 
Дебарска, Кичевска, Охридска, Преспанска 
и Прилепска околија; 

в) при Учителската школа во Штип за 
учителите што се на служба во Гевгелиска, 
Кочанска, Малешевска, Овчеполска и Стру-
мичка околија; 

г) при Унигерската школа во Скопје за 
сите учители што се на служба во училишта 
со турски наставен јазик и 

д) при Шиптарската учителска школа во 
Скопје за сите учители што се на служба во 
училишта со шиптарски наставен јазик. 

XII. Испитните комисии се состојат од 
претседател и членови за предметите: општа 
педагошка со психологија, методика, маке-
донски јазик (за малцинските учители ѕз. 
наставниот јазик) и училишно законодав-
ство со администрација. 

На претседателот и на чл^НоВ^'^ ла ко-
мисијата им се одредуваат заменици. Прет-
седателот и членовите -на комисиите како и 
нивните записничари ќе ги именува Секре-
тарот на Советот за просвета со посебно ре-
шение. 

XIII. Стручниот испит за звањето учи-
тел се полага во два испитни рока и хоа: 
пролетен кој трае од 1 март до 1 мај и е н-
ски кој трае од 1 октомври до ј1 д^ксмер.: 
секоја година. 

XIV. Одредбите на ова упатство сходно 
ќе се применуваат и на стручните испити за 
службениците со звање воспитач на раоо-с, 
во претшколски^ установи со следните от-
стапувања: 

а) наместо практичното предаван* . во 
училиште овие кандидати изведуваат прак-
тична работа во претшколска установа ЈЈТО 
ќе ја одреди испитната комисија; 

б) во дискусијата по практичната рао ота 
кандидатот ги образложува методско-дидак-
тичките постапки во работата и се проверу-
ваат неговите методски познавања од обои-
ста на претшколското воспитание; 

в) по македонски јазик се поставуваат 
по едно прашање од граматика, едно праша-
ње од правопис и едно од детска литература 
во обимот на програмот на учителските шко-
ли; 

г) по училишно законодавство и а^т 
нистрација на кандидатите им се ' 
ваат прашања од областа на ор-:" 
и системот на претшколеките ус. 
нас и администрацијата на тие уста.. 

д) стручниот испит овие кандидати го 
полагаат пред испитна комисија што се об-
разува при Учителската школа во Скопје. 

XV. Во се друго на стручните испити за 
звањето учител, стручен учител и воспитач 
на претшколска установа ќе се применуваат 
одредбите од Правилникот за приправнич-
ката служба, стручните испити и курсеви за 
службениците од просветно-научната стру-
ка. 

XVI. Ова упатство влегува во сила од 
денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 1420 
15 мај 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета. 
Д. Левков, е. р. 
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92 
На основа член 15 став 1 и член 25 став 

1 и 2 од Правилникот за приправничката 
служба стручните испити и курсеви за 
службениците од просветно-научната »служ-
ба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/51 г.) 
во врска со член 64 став 2 од Основната 
уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 4/54 год.), Советот за просвета до-
несува 

УПАТСТВО 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТ НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ПРЕМИНУВААТ 
ОД ДРУГИ СТРУКИ ВО НАСТАВНИЧКИ 

ЗВАЊА ОД ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА 
СТРУКА 

I. Според одредбите на ова упатство пола-
гаат дополнителен испит за звањата учител, 
стручен учител, учител по практична наста-
ва, преподавател и професор на средна шко-
ла сите лица што преминуваат од друга стру-
ка во просветно-научна струка и ги вршат 
работите од тие звања, а во поранешната 
струка положиле стручен испит и имаат 
стручна спрема предвидена за звањето чии 
работи ги вршат. 

II. Лицата од точка 1 од ова упатство 
испитот можат да го полагаат по едногодиш-
на наставничка работа во стручно училиште. 

Службениците опфатени со ова упатство 
должни се дополнителниот испит да го поло-
жат до крајот на рокот што им е одреден за 
неговото полагање, но не подоцна од две го-
дини од влегувањето во сила на ова упат-
ство. 

Службениците што не ќе го положат ис-
питот во рокот одреден во предниот став ќе 
ги сносат последиците предвидени во соо-
тветните прописи. 

III. Кандидатите за полагање испит под-
несуваат пријава за испит преку раководи-
телот на училиштето односно директорот на 
училиштето во кое е на служба до испитната 
комисија каде што ќе го полага испитот три 
месеци пред испитниот рок во кој ќе го пола-
га испитот. 

Со пријавата ќе се постапи согласно од-
редбите на Правилникот за приправничката 
служба, стручните испити и курсеви за 
службениците од просветно-научната стру-
ка. 

IV. На дополнителниот испит предвиден 
со ова упатство се полага само устен испит 
кој се состои од практично предавање со 
дискусија по истото. 

V. На практичното предавање кандидатот 
обработува една методска единица по пред-
метот што го предава. 

Темата на практичното предавање — ме-
тодска единица — кандидатот ја извлекува 

со ливче три дена пред денот одреден за одр-
жување на предавањето. 

По дибивањето на темата, а најдоцна 
спроти денот во кој ќе го држи предавањето, 
кандидатот е должен на испитната комисија 
да и предаде писмена подготовка на преда-
вањата, која ја работи дома. 

Практичното предавање се држи во учи-
лиштето во кое кандидатот предава или во 
сродно такво училиште. Училиштето во кое 
ќе се држи предавањето го одредува испит-
ната комисија. 

VI. Во писмената подготовка на предава-
њето и на самото предавање кандидатот тре-
ба да покаже познавање на материјата на 
предметот што го предава и правилна приме-
на на методите од методиката по истиот. 

Во дискусијата во предавањето се прове-
рува општата спрема на кандидатот по пред-
метот по кој го држел предавањето како и 
неговата методско-педагошка подготовка. 

Проверувањето од претходниот став не 
може да трае повеќе од 45 минути. 

VII. Успехот на испитот се оценува општо 
со оценки: положил одлично, положил многу 
добро, положил добро и не положил. 

VIII. Поправен испит на дополнителниот 
испит не се позволува. 

IX. Кандидатот што не ќе го положи ис-
питот може испитот да го полага повторно 
во наредниот испитен рок. А ако не го поло-
жи ни тогаш испитот може да го полага само 
уште еднаш и тоа по истекот на една година 
од второто полагање. 

X. Дополнителниот испит според ова 
упатство се полага пред комисии што се об-
разуваат и тоа: 

а) за службениците што ги вршит рабо-
тите од звањата учител, стручен учител и 
учител по1 практична настава при Учител-
ската школа во Скопје; 

б) за службениците што ги вршат рабо-
тите од звањето преподавател и професор на 
средна школа при Советот за просвета на 
НРМ. 

XI. Комисиите од предната точка се сос-
тојат од: претседател, член за предметот по 
кој се држи практично предавање и член по 
педагошка и методика. 

На претседателот и членовите на комиси-
ите им се одредуваат и заменици. 

Претседателот и членовите на комисиите 
како и записничарите на истите ќе ги име-
нува Секретарот на Советот за просвета со 
посебни решенија. 

XII. Дополнителниот испит според ова 
упатство се полага во два испитна рока и тоа: 
во месеците: март и октомври секоја година. 

ХШ. Во се друго на овие испити ќе се 
применуваат одредбите на Правилникот за 
приправничката служба, стручните- испити и 
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курсеви за службениците од просветно-науч-
ната струка. 

XIV. Ова упатство влегува во сила од де-
нот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 1420 
15 мај 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета, 
Д. Левков, е. р. 

У93 
ИЗВЕШТАЈ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН 
ПРАТЕНИК ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНИ 

ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ГЕВГЕЛИСКА I 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор — 

Скопје 

Републичката изборна комисија ги при-
ми изборните акти што се однесуваат до до-
полнителните избори што се одржани во из-
борната околија Гевгелиска I, и во смисла 
на чл. 160 и 121 од Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, подне-
сува следен 

И З В Е Ш Т А Ј 
1. Дополнителните избори за избирање 

народен пратеник на Републичкиот собор во 
изборната околија Гевгелиска I определени 
со одлуката на Републичкиот собор од 26 
март 1954 година, одржани се на 23 мај 1954 
година. 

Со спроведувањето на изборите под над-
зор на Републичката изборна комисија ра-
ководеше Околиската изборна комисија за 
Гевгелиска околија именована со решението 
на Републичката изборна комисија бр. 1 од 
15 септември 1953 година. 

2. Гласањето е вршено за кандидатот 
МИТРОВ СТАВРОВ МОМЧИЛО, чија што 
кандидатура беше потврдена од Околиската 
изборна комисија и објавена од Републичка-
та изборна комисија под бр. 5 од 5 мај 1954 
година во „Службен весник на НРМ" бр. 14 
од 7 мај 1954 година. 

3. Околиската изборна комисија за Гев-
гелиска околија го утврди резултатот на из-
борите на начин што е предвиден во члено-
вите 115—119 од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија. 

Резултатите од изборите се следни: 
Процент 

Запишано избирачи . . . 7.491 
Гласале 5.956 79,5% 
За кандидатот Митров Ставров 

Момчило 5.390 90,5% 
Неважни гласачки ливчиња 566 9,5% 

Врз основа на ова Околиската изборна 
комисија за Гевгелиска околија го прогласи 
за народен пратеник МИТРОВ СТАВРОВ 
МОМЧИЛО, од Гевгелија. 

Број 7 
28 мај 1954 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
П. Д. Корабар, е. р. Асен Групче, е. р. 

ЧЛЕНОВИ: 
1) НИКОВСКИ Киро, е. р. 
2) Симионов Асен, е. р. 
3) Дуковски Јован, е. р. 
4) Левков Димче, е. р. 
5) Љубен Лапе, е. р. 

Огласен дел 
ЛИКВИДАЏИИ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија бр. 767/54, Трговското претпри-
јатие „Напредок", со седиште во* Св. Николе, е ста-
вено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пјријават своите потражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви потра-
жувања^ а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (134) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија бр. 767/54, Трговското прет-
пријатие „Единство", со седиште во Св. Николе, 
е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот рок Ликвидациона-
та комисија нема да признава никакви истражува-
ња, а должниците ќе бидат дадени на Државната 
арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (136) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Малешевска околија бр. 14/54, Околиското тргов-
ско претпријатие „Отрап", со седиште во Берово, е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот рок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви истражу-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (406) 
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На основа решението на Народниот1 одбор на 
Тетовска околија бр. 3965 од 12-1У-1954 година, 
Околиското семепроизводително стопанство „По-
лог", со седиште во Тетово, од 1 мај 1954 година е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок. од 30 дена 
од објавувањето на огласот да ги уплатат своите 
долгови на текушта сметка при Народната банка во 
Тетово .бр. 831-Т-8, а поверителите да ги пријават 
своите истражувања до Ликвидационата комисија. 
По истекот на горниот рок нема да се признаваат 
никакви рекламации, а за исправна ќе се смета 
книговодствената состојба на претпријатието, и 
должниците ќе бидат дадени на Државната арби-
тража. 

Од Ликвидационата комисија. (407) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија бр. 5402 од 15-1У-1954 година, 
Околиското земјоделско сточарство „Сточар", со се-
диште во е. Логоварди, сега со седиште во Вито<-
ла, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
сточарството да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите истражувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот рок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви истражувања, 
а должниците ќе бидат дадени на Државната ар-
битража. 

Од Ликвидационата комисиЈа. (470) 

На основа решението на Народниот одбор на 
гпатт Скопје бр. 7392/53, Градското угостителско 
претпријатие „Маврово", со седиште во Скопје, е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот да ги уплатат своите 
долгови на текушта сметка при Народната банка 
во Скопје, бр. 802-Т-113, а поверителите да ги при-
јават своите истражувања до Ликвидационата ко-
мисија. По истекот на горниот рок нема да се при-
знаваат никакви рекламации, а за исправна ќе се 
смета книговодствената состојба на претпријатието, 
и должниците ќе бидат дадени на Државната арби-
тража. 

Од Ликвидационата комисија. (471) 

На основа решението на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 2791/54, Угостителскиот дуќан 
„Козјак" со седиште во Скопје, е ставено во ли-
квидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да 
ги пријават своите истражувања- во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот рок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви истражувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Државната арби-
тража. 

Од Ликвидационата комисија. (472) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кривопаланечка околија бр. 1635 од 16-111-1954 го-
дина, Око диското трговско претпријатие „Нова 
трговија", со седиште во Кр. Паланка- од 1-1У-1954 
година е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дека, од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви истра-
жувања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-

| ната арбитража. Уплатите ќе се вршат на чеков-
на сметка бр. 813-Т-122 при Народната банка во 
Крива Паланка. 

Од Ликвидационата комисија. (468) 

На основа решението на Народниот одбор на 
I Кочанска околија бр. 1147 од З-П1-1954 година, 

Градското трговско претпријатие „Искра", со се-
диште во Кочани е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 873-Т-315 при Народната банка 
во Кочани, а поверите лиге да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (521) 

^На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од 3-1II-1954 година, 
Претпри ј атлете за емиш и зарзават „Иднина", со 
седиште во Кочани, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови на 
чек. сметка бр. 873-Т-104 при Народната банка 
во Кочани, а поверителите да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (522) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од З-Ш-1954 година, 
Околиското задружно претпријатие „Задругар", 
со седиште во Кочани, од 1-1-1954 година е ста-
вено во ликвидација. 

Се покануваат1 сите должници и поверители на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови на 
чек. сметка бр. 873-Т-310 шри Народната банка во 
Кочани а поверите лиге да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (523) 
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