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По укажаната потреба, а во рамките на (Збирните 
напатствија за составување правилник за матурски 
испит на Министерството за наука и култура на Вла-
дата иа ФНРЈ пропишувам Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за матурски испит ("Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 13/49) , така што неговиот из 
мемет, дополнет и пречистен текст гласи 

Г '"> т ЗЛ П -5 М " 2> , А : '/]Ј] ѕ . У! 

ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 

ЗАДАЧА НА МАТУРСКИОТ ИСПИТ 

Член 1 

Задача на матурскиот испит е да се утврди дали 
учениците имаат солидно општо образование и дали се 
здобиле со основни знаења со кои што к'е можат ус-
пешно да се посветат на позиви корисни за општество-
во ели ка понатамошно школување, дали се свесни 
за придобивките од Народноослободителната борба, за 
правава и должностите на граѓаните на ФНРЈ и дали 
п р а в и л о ги сфаќаат појавите* во природата и ошнте-
ството. 

ПРАВО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА МАТУРСКИ ИСПИТ 

Член 2 

' Матурски испит можат да полагаат кандидатите 
штв свршиле VIII клас на гимназија (или на кла-
сична гимназија) без ниедна негативна оценка а од 
поведение немаат оценка помала од оценката "добар" 

Кандидатот што ќе добие во годишното свиде-
телство за УШ клас по поведение оценка помала од 
оценката "добар" не може истата година да полага 
^матурски испит. Право за полагање на матурски испит 
Ш а идната година во летниот рок, ако поднесе уве-
дрине од надлежниот државен орган за своето добро 
Поведение. 

Член 3 

Матурски испит кандидатот може да полага нај-
многу три пати. 

ИСПИТНИ РОКОВИ 

Член 4 

Матурски испит се полага во ле*ен и есенски рок. 
Во летниот рок матурскиот испит почнува меѓу 10 

јИ 18 јуни, освен ако Министерството за просвета спо-
ред укажана потреба, не определи друг период. 

Во овој рок полагаат кандидатите од ставот I на 
чл. 2 од овој Правилник како и кандидатите што пола-
гале во нредодната година матурски испит како редов-
ни ученици прв пат и биле одбиени на една година. 

Во есенскиот рок матурскиот испит се полага во 
втората половина од месец август. 

Во есенскиот испитен рок полагаат кандидатите 
што биле на крајот на учебната година упатени на по-
правите лен испит за УШ клас и тој испит го положи-
ле во месец август, како и кандидатите од член 5 на 
овој Правилник. 

Кандидатите што ќе добијаат на матурскиот испит 
во летниот рок негативна оценка од еден предмет, ( ќе 
полагаат по т а н т е л е н испит во есенскиот испитен рок. 

Член 5 

Кандидатот што се пријавил за испит, ио непосред-
но пред испитот или во текот на самиот испит се раз-
боли тешко, и п биде спречен по некои други важни 
причини да дојде па испит, или да го продолжи почна-
тиот испит, е должен за тоа веднаш да го извести ди-
ректорот и да поднесе долази за тие свои наводи. Ис-
питниот сдб ар ќе проучи дали се причините за одлага-
ње на испитот основател«!! или не, и според тоа ќе >:у 
одобри да го одложи испитот за наредниот рок, од-
носно ќе го упати да го повтори целиот испит по една 
година. 

Ако кандидатот, на кого што му е одложен испитот 
за наредниот ро::, не дојде на испит во тој рок по с -
прзѕдани причини, испитот ќе му се одложи за идниот 
рок. Со противен случај се одбива на една година. 

Член 6 

Учениците што свршиле УШ клас на гимназија 
полагаат матурски испит во гимназијата каде што го 
свршиле тој клас. Кога го полагаат тој испит втор или 
трет пап, можат во оправдани случаи и по одобрение 
на Министерството за просвета, да го полагаат во Дру-
га гимназија. 

Поправителен испит се полага во гимназијата во 
која што кандидатот полагал матурски испит. 

Член 7 

Приватните ученици полагаат матурски испит за-
едно со редовните ученици. 

ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ИСПИТ 

Член 8 

За матурски испит кандидатите се обраќаат со пи-
смена пријава до директорот иа гимназијата во рок 
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цио ќе го определи тој. Со пријавата кандидатите го 
п о д е е у в а а т свидетелството од УШ клас. Ако неком 
о д вишите класови ги свршиле во некоја друга пиша-, 
вија, ги поднесуваат и свидетелствата од тие класови. 

Приватните ученици поднесуваат уште и уверение 
од надлежниот државен орган за нивното поведение и 
Документ за раѓањето. 

Член 9 

На својата прва седница испитниот одбор решава 
кои ѓандидати од тие што се пријавиле ќе б т а т пу-
штени на матурски испит. 

ИСПИТЕН ОДБОР 

Член 10 

За полагање на матурски испит при секоја гимна-
зија се образува испитен одбор. Тој се дели на две 
комисии: комисија за полагање на првата група пред-
мети (македонски јазик, наставен јазик во малцински-
те гимназии И паралелки, туѓ јазик и историја) и коми-
сија за полагање втората група предмети (математика 
физика и хемија). 

Во гимназиите каде што е бројот на кандидатите 
голем (над 100) можат да се образуваат и; два испитна 
одбора (два пати по две комисии) ако училиштето има 
доволен број стручни преподаватели што ги предавале 
во УШ клас предметите што се полагаат на матурски 
испит. 

Испитниот одбор го образуваат: претседателот на 
испитниот одбор и неговиот заменик, претседателите 
ка испитните комисии, потребниот број членови испи-
тувачи, еден секретар на испитниот одбор и по еден 
записничар за секоја испитна комисија. 

Претседател на испитниот одбор е пратеникот на 
Д;:::иетерството за просвета, а негов заменик директо-
рот на гимназијата. Ако Министерството не определи 
свој пратеник претседател на испитниот одбор ќе биде 

. директорот на гимназијата, кој што во тој случај, за 
сној заменик ќе определи некои од професорите на 
гимназијата, без оглед на тоа дали би бил инаку член 
на испитниот одбор. 

Секоја испитна комисија се состои од: претседа-
тел, потребен број членови испитувачи и записничар. 
Претседателите и записничарите на испитните комисии 
како и секретарот на испитниот одбор4 ги определува 
испитниот одбор по предлог од директорот на гимна-
зијата. 

Испитувачи се сите преподаватели што ги преда-
вале зо УШ клас предметите што се полагаат на матур-
с к о г испит. На секој испитувач испитниот .одбор, по 
пред чег од директорот, му определува заменик. 

Член. 11 
На усниот испит можат да присуствуваат, покрај 

членските на испитниот одбор односно ил испитните 
ког,'.неми, и другите преподаватели од истата гимнази-
ја ::а тие ке тежат да тх поставуваат на кандидатите 
плашења, ниту да влијаат по било каков начин ка те-
ке : е '1 испитот. 

Ил усниот испит тежат исто така да присуству-
ваат, со одобрение на претседателот на испитниот од-
бор, и другите кандидати што не полагаат матурски ис-

пит во тој ден. 

Член 12 

Ниту членовите на испитниот одбор односно ис-
питните комисии, ниту другите преподаватели што при 

суствуваат иа т у р с к и о т испит, не смеат да даваат 
никакви сведенија ниту да ги соопштуваат решенијата 
на испитниот одбор. 

Секое, макар и најмало, нарушување на оваа од-
редба повлекува дисциплинска одговорност. 

СОСТАВ И ТЕК НА ИСПИТОТ 

Член 13 

Матурски©! испит се состои од писмен и усмен ис-
пит. 

Член 14 

Распоредот на матурсккот испит, н писмениот и 
усниот, го утврдува директорот на гимназијата и го ис 
пракса на време до Министерството за просвета на одо-
брение. 

Министерството за просвета може предложениот 
распоред да го измени. 

А) ПИСМЕН ИСПИТ 
Член 15 

Писмен матурски испит се полага од следните 
предмети: 

1) македонски јазик (во малцинските училишта и 
паралелки од наставниот ј а зик) ; • 

2) туѓ" јазик по избор — руски, англиски, фран-
цуски или германски (во класичните гимназии наместо 
живите т у ѓ и јазици се полага латински или грчки) и 

3 ) математика 
Изработувањето на секој писмен задаток трае нај-

многу 5 (пет) саати, а испитот секогаш се изведува са-
ме пред пладне и тоа во три дена едноподруго, без ог-
лед на евентуални празници. 

Член 16 

Министерството за просвета може да ги определи 
писмените задачи по македонски јазик (односно во мал 
цинските училишта и паралелки по наставниот јазик) . 
Ако не го стори тоа Министерството за просвета, за-
дачите ги определува испитниот одОор, како и по дру-
гите предмети на следниот начин: 

Спроти писмениот испит предметниот преподава-
тел му поднесува на директорот по својот предмет: од 
македонски јазик (во малцинските школи и паралелки и 
од наставниот јазик) шест теми, од туѓиот јазик (во 
класичните гимназии по латински или грчки јазик) три 
теми за превод, а од математика три групи додатоци, 
во затворен плик на кои што к'е бнд« неговиот-потпис. 

Директорот к'е го запечати пликот и к'е го чува 
на сигурно место. Утредента, непосредно пред самиот 
почеток на испитот, на седницата на испитниот одбор 
се отвара пликот со предложените теми и испитниот од 
бор одбира една тема (од математика една група зада-
т о к ) . ' 

Испитниот одбор може да не прими ниедна од пред 
ложените теми односно група задагоци и на седницата 
да одбере нова тема односно група задатоци. 

Ако во гимназијата има повек'е паралелки е д УМ! 
клас во кои што еден ист предмет го преподаваи рав* 
лични пргподаватели, темите к'е ги предложат тие е м ^ 
разумно. За сите паралелки се одбира иста тема. Меит 
дидатите од сите паралелки ја работат темата е д н о в о 
мено, по можност во иста просторија. 

Член 17 

Од ниеден предмет за писмена работа не може ДА 
се даде задаток нио е работен во текот на учебната ГО 

I 
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деша, со искључена на некое 'теориско прашање но' 
математика, ако биде дадено такво прашале. 

. Задатоцнте им се соопштуваа! на кандидатите до 
денот и во саатот кога почнува испитот. Секое прекр-
шување на оваа одредба* било директно или индирек-
тно, повлекува .дисциплинска одговорност, а целиот 
виснев испит од дотичниот предмет со решение на ис-
п и т о т одбор може да се поништи. Испитниот одбор 
веднаш превзема мерки таггоа немарен ила несовесен 
прсмкавател да се искључи од понатамошната работа 
на испитниот одбор и иа негозо место го повикува не 
товног заменик. 

Член 18 

За писмена работа по македонски јазик (наставни-
от јазик во малцинските училишта и паралелки) се да-
ва тема од општ карактер во која што кандидатот ќе 
ја покаже својата писменост и своето образование. Те-
мата треба да биде во врска со нашата општествена деЈ-
стѕителност. ' I 

Во малцинските училишта и паралелки за писмена 
работа по македонски јазик на кандидатите ќе им Се 
доде полесна тема од општ карактер да ја работат само-
стојно. г • • • * -

Од руски јазик се дава средно тежок диктат од 25-
30 печатени редови и превод на тој текст на наставни-4 

от јазик. Од другите туѓи јазици за превод ќе се да-
ле полесен текст од 20-25 печатени редови. Текстот тре-
б* да биде книжевен и идејно содржаен. Учениците мо-
жат т се служат со речник. 

ПА малцинските училишта и паралелки не се пола-
га ТУЃ' јазик. 

Од латински или грчки језик во класичните гимна-
зии ќе се поеведе на наставниот јазич елен текст неве-
Н Т на учениците од класичната литердтуЈП од 20—26 
печатени редови. Во работата учениците можат да се 
служат со речник. 

По математика к'е се даде еден задаток од алгебра, 
еден од тригонометрн«а или од аналитичка геометрија 
и еден од планиметоија или стереометрија. Сите три 
задатака треба да бидат од материјалот за вишите кла-
сови. Кандидатите можат да се служат само со л (пури-
тански таблици. 

Член 19 

Непосредно предаваното ЈП ПП^МОТ писмен зада-
ток, претседателот на испитни^т одбор ќе им сооп-
шти на кандидатите дека секо? е должен да го работи 
сво|от задаток с о с е м а самостојна, во работата да не се 
служи со непозволени средства, другите да не ги беспо-
к о ј и да не ѕирка во туг'а работа. Едновремено ќе ги 
упати кандидатите како ќе ги работат и к'е ги предаваат 
писмените задатоци (член 21 од овој Правилник) и ги , 
пп?ту«редч за последиците од евентуалното нарушува-
ње и пречење, на правилниот тек на испитот. Исто така 
на :?«дидатите ќе им каже дека од просториите каде 
шт к полагаат к'е можат да излегуваат само со одобре-
ние на надзорниот преподавател и дека во исто време 
не столчат да излезат два кандидата. 

Кандидатот што ќе ги прекрши одредбите од прет-
ходниот став првин ќе биде опоменат и секој таков слу-
ч а | биде запишан во записникот. А ј о случајот се 
вантова кандидатот се отстранува од испитот и губи 
мрава да полага матурски испит за една седина. 

Исто така губи право да полага матурски испит за ј 
една година кандидатот за кого што се докаже бгз- ; 

друго, било во текот на испитот било потоа, дека се 
служел со непозволени средства, дека препишал туѓ 
задаток или свој задаток му го дал на друг. За ова до-
несува решение испитниот одбор по предлог од пред-
метниот или надзорни ат преподавател. 

Исто така губи право на понатамошно полагање 
на испитот и се одбива на една година и кандидатот што 
ќе ј а прекине работата и без одобрение од надзорниот 
преподавател ј а напушти испитната просторија. 

ЧЛен 20 

Писмениот испит се полага под надзор на предмет-
ниот преподавател ( к о ј што од време на време може 

биде заменет со друг преподавател што е ^определен 
за това) и најмалку на уште еден член од испитниот 
одбор што ќе биде определен за тоа. 

Член 21 

Кандидатот си донесува за писмениот испит по-
требна хартија и мастило. Задатокот може да го рабо-
ти на концепт или веднаш да ја пишува читко на лева-
та половина, од свиткан табак. 

Во почетокот на испитот, пред да им се даде на 
учениците задаток, надзорниот преподавател ќе заве-
ри со школскиот печат потребен број празни п о д а т о -
ци за кандидатите што намераваат да работат концепт. 
Ако кандидатот работи должен е да го предаде и него. 
Штом ј а сврши работата кандидатот ј а предава (заед-
но со евентуалниот концепт) на еден од надзорните 
преподаватели. Преподавателотч го пропиша задаточот, 
ги заверува со училишниот печат неговите полатабанн 
на ист начин како што ги заверил порано полатабаци-
те за концепт и на самиот задаток, како и во записни-
кот за писмениот испит, го запишува точното време РЛ 
предавањето (саат и минута) откако ќе провери првин 
дека е задатокот потпишан. 

Ако кандидатот до определеното време не го сврши 
задатокот го предава тоа што го изработил. 

Член 22 

Задатокот го прегледува, поправа и оценува пред-
метниот преподавател. Оценката треба да биде кратко 
образложена. 

Писмениот задаток, покрај предметниот преполнете! , 
го прегледуваат уште дпа члена од испитниот одбор, 
од кои што барем едниот треба да биде стручњак. Ако 
во испитниот одбор нема друг стручен преподавател за 
некој предмет освен предметниот преподавател, п р е в е -
дувачи ќе се земат од редот на замениците. Тие к'е при-
суствуваат на седницата за оценување на писмените за 
датоци како полноправни членови ка испитниот одбор. 
За работата на седницата не смеат да се даваат никакви 
сведениве. Прегледуваните со својот потпис ќе потврдат 
дали се согласуваат или не со предложената оценка. Во 
случај' да не се согласуваат треба да го образложат свое 
то мнение и предлог. Дефинитивната оценка ја утврду-
ва испитниот одбор. При прегледувањето на издатоците 
се гледа и на стилот и па правилноста на јазикот секаде 
каде што е тоа можно. Оценки во дропки не смеат ниту 
да се предлагаат ниту да се даваат. Утврдените оценки 
се внесуваат во записникот со цифри. 

Сите писмен-* заматени се чуваат во училишната ар 
.чика тј»алку пег години. 

СЛУЖБЕН РЕСНИК !М N."11 
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Б) УСТЕН ИСПИТ 

Член 23 

На устен испит се пуштаат кандидатите што го по-
ложиле писмениот испит по сит« предмети со позитивна 
оценка и кандидатите што добиле негативна оценка са-
мо но еден предмет. Кандидатите што добиле две нега-
тиван оценки се одбиваат за наредниот рок. 

Член 24 

Кандидатите што го свршиле VIII клас со одличен 
успех и со одлично поведение* а на писмениот матур-
ски испит по сите предмети добиле оценка најмалку 
"многу добра" можат, по решение на иснитииот одбор, 
да бидат ослободени од устен испит. 

Приватните ученици не можат да бидат ослободе-
ни од полагање иа усниот матурски испит. 

Член 25 

На усниот дел од матурскиот иенит се полагаат 
следните предмета: 

1) македонски јазик со литература на народите на 
Југославија (во малцинските училишта и паралелки и 
наставниот јазик со литература); 

2) еден туѓ јазик по избор (руски, англиски, 
френски или германски); 

3) историја на народите на Југославија; 
4 ) математика; 
5) физика и 
в ) хемија 
Во класичните гимназии не се полага физика и хе-

мија, туку наместо нив се полагаат латински или грчки 
јазик и општа историја со историја на уметноста. 

Член 26 

Усниот испит почнува најдоцна трн дена по свр-
шувањето на писмениот испит. Во случај да има пове-
ќе од 30 кандидати, испитниот одбор може да пропише 
растојанието да биде и четири дена. 

На усниот испит бездруго присуствуваат сите чле-
нови на испитната комисија и сите се должни да водат 
белешки за одговорите на кандидатите. 

. Испитувањето на секој кандидат по секој пред-
мет трае 15 минути. 

Испитувачот е должен, кога е потребно, на канди-
датот да му го каже само тоа што е потребно за пра-
вилното разбирање на прашењата и текот на одгово-
рите. Инаку на кандидатот треба да му се даде слобода 
самостојно и без поможг на преподавателот да го по-
каже своето знаење. Освен испитувачот на кандидатот, 
во текот на одговорот, може да му поставува прашања 
само претседателот на испитната комисија. 

Претседателот на испитната комисија, според по-
треба, може да го скуси или да го продолжи испитува-
њето на кандидатот, но не повеќе од пет минути. Ова 
право преминува на нретседателот на испитниот одбор 
или на неговиот заменик за време кога присуствува при 
испитувањето. 

Член 27 

Од пропишаната наставна програма предметниот 
преподавател составува список на прашања за усниот ј 
испит, така што да го опфане целиот материјал по ; 
својот предмет. 

Прашањата од овој список преподавателот ги 
препишува (по можност со машина) на одделни лив-

чиња. Ливчињата треба да бидат од иста хартија и од 
еднаква големина, без никакви дамки или знаци на не-
испишаната; страна. На едно ливче доваѓаат по три пра-
шања од секој предмет, освен од туѓите јазици и латин-
ски односно грчки јазик, каде што се дава само текст 
и на текстот се испитува. 

Бројот на ливчињата треба да биде за пет л о г о 
лем од бројот на кандидатите, но не може да биде по* 
мал од 35. 

Списокот со прашањата и ливчињата се донесу-
ваат на седницата на испитниот одбор епроти усниот 
испит за да се прегледаат и да се одобрат. 

По седницата, прегледаните и одобрените ливчиња 
предметниот преподавател ги предава на претседате-
лот на испитниот одбор за да ги чува во запечатен 
плик. 

Член 28 
На усниот матурски испит од кандидатот се бара: 
1) Од македонски јазик со литературата на наро-

дите на Југославија (во малцинските училишта и пара-
лелки и од наставниот јазик со литература) да покаже 
познавање на поважните моменти од историјата на до-
машната и на туѓата литература, дека ги читал и пра-
вилно ги разбрал најважните литературни творби а се-
то тоа според пропишаниот програм. Покрај знаењата 
на важните .граматички и Правописни правила, канди-
датот треба да покаже дека го владее литературниот 
јазик и дека со него лесно и правилно се служи. 

На секој кандидат треба да му се дадат по три 
прашања: две по литература, од кои што второто тре-
ба да биде во врска со едно прашање од теоријата на 
литературата, а третото некое поважно прашање од 
граматика или историја на наставниот јазик. 

Во малцинските училишта и паралелки од кандида-
тот се бара да ги познава основните правим и прин-
ципи на македонскиот јазик, да може со нив практично 
да се служи и да ги познава најважните моменти од 

литературата на народите на Југославија — сето тоа 
според пропишаната програма. 

2) Од туѓиот јазик се бара кандидатот да преведе 
еден пасус од тексг што не е обработуван во училиште-
то, да умее да ги објасни граматичките особености во 
тој пасус и на то ј јазик да одговори на неколку праша-
ња во врска со текстот (кога станува збор за руски ја -
зик тогаш и во врска со руската литература). 

8) Од историја кандидатот треба да покаже општо, 
во една целина обопштено знаење, што к е ги опфане 
главните политички и културни моменти од историјата 
на народите на Југославија. Особено внимание треба 
да се даде на историјата на Народноослободителната 
борба. Покрај познавањето на фактите, кандидатот 
треба да нокаже разбирање и правилно свађање на 
поважните историски настани и нивните причински 
врски. 

К'е се дадат по три прашања од кои што едното 
треба да биде сврзано со некое поважно прашање од 
општата историја, а едното бездруго треба да биде од 
историјата на Народноослободителната борба. 

4) По математика кандидатот треба да покаже са-
мостојност во решавањето на задачите и сигурност во 
математичките операции. Тој треба да ги знае функци-
оналните врски и да умее знаењето по магематика да 
го примени при решавањето на задачи од животот и 
науката. » • 

Во прашањата по математика едно прашање е за-
даток од алгебра, едно задаток од геометрија и едно 
некое теориско прашање (изведување на поважни об-
расци и докажување на поважни теореми од алгебра 
и геометрија). Трите задатоци треба да бидат од ма-

I 
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теријалот за вишите {{ласови на гимназијата. 
5) Од физика кандидатот треба да покаже дека 

познава најважните физички појави и закони во 
опсег па пропишаниот материјал за виши ге класови, 
дена ги разбира причинските врски мегту физичките по 
јави и примената на физиката во практичниот живот 
Или во техниката. 

Се даваат три прашања од кои што едното, по 
можност, треба да биде сврзано со експеримент. 

в) Од хемија кандидатот треба да покаже дека ги 
познава најважните хемиски појави и закони во рам-
ките на програмата за вишите класови и ум ен и е да ј а 
разбере нивната примена во практичниот живот, а на-
рочно во индустријата и во земјоделството 

На секој кандидат му се даваат по три прашања, 
од кои што едното по можност, треба да биде сврзано 
со експеримент. 

7) Од латински или грчки јазик во класичните ги-
мназии од кандидатот се бара превод и стварен комен-
тар на текст од класични писатели што се предвидени 
с е програмата. Се дава еден дел од текст од 10 — 15 
печатени редови, што «е е обработуван во училиште-
т о На него ќе се изврши и потребната граматичка ана-

ЈШ^МР*'**?-,!^. -V ; ТО• : " 

8) Од општа историја со историја на уметноста 
м ш м с и ч н и т е гимназии се бара кандидатот да ги поз-
нава најважните политички и економски моменти од 
општата историја и главните фази од историјата на 
архитектурата и ликовната уметност во нивната оп-
штествена условеност. ; 

Се даваат три прашања: две од општа историја и 
едно од историјата на уметноста со нарочен осврт во 
уметноста на народите на Југославија. 

Член 29 

Усниот ИСПИТ се полага со ред по предмети, едно-
времено во двете комисии. За усниот испит кандида-
тите од сите паралелки на VIII клас ќе се разделат во 
две групи, така што секоја група, да има еднаков број 
кандидати од истата паралелка, Кандидатите од една 
т а група ги полагаат првин предметите од првата група 
(член 10 став Год овој Правилник), а кандидатите од 
втората група — предметите од втората група. 

Во еден ден се полага само еден предмет. Испитот 
се изведува и пред и по пладне, а дневно може да се 
испитаат 24 — 48 кандидати (12—14 пред пладне и ис 
то толку по пладне). Другите кандидати или еден дел 
нагоден сразмерно со вкупниот број кандидати во гру-
пата се испитува утредента. Ако гимназијата нема пове 
ќе од вкупно 28 кандидати, испитот ќе се изведува само 

пред пладне. 
Откако к'е го положат сите кандидати испитот од 

една група предмети, групите на кандидатите ќе ги сме-
нат своите комисии и првата група кандидати ќе го про 
должи полагањето ка ј втората комисија, а втората гру-
па кандидати ка ј првата комисија. По свршувањето на 
првата половина од испитот, комисиите ќе си ги изме-
нат сведенијата од дотогашниот тек на испитот. Меггу 
првата и втората половина од усниот испит може да се 
даде еден ден одмор. 

Член 30 

Поименичннот распоред на кандидатите за усниот 
испит се утврдува на седницата на испитниот одбор 
•проти почнувањето на усниот испит и им се соопштува 
на кандидатите првиот ден, пред да почне испитот, а тре 
ба да се истакне и на училишната табла за соопште-
нија . 
на кандидатите првиот ден, пред да почне испитот, а тре 

Пред почнувањето на усниот испит од првата 
па, претседателот на испитниот од#ор им го 
на сите собрани кандидати резултатот од 
испити, поименичниот распоред на кандидатите во 
мисии за првиот ден, ги запознава сите кандидати 
техниката на усниот испит и ги предупредува за 
пите права и должности на испитот (член. 31,82 од 
Правилник). 

Член 31 
На испитот секој кандидат извлекува по едно лши 

че. На секоја група кандидати им се изнесуваат сите 
неизвлечени ливчиња. 

Ливчињата што се извлечени еднаш и на чии што 
прашања кандидатите одговарале не доваг'аат повторно 
во обадр. 

Ако кандидатот најдоцна пет минути по извлеку-
вањето на ливчето изјави дека не може да одговара на 
извлечените прашања, му се позволува да извлече друго 
ливче. 

ЈТивчето извлечено прв пат се враќа меѓу други-
те неизвлеченн ливчиња. Во записникот ќе се забележи 
дека кандидатот го сменил лавчето и овој факт ќе пмб 
во предвид "кога ќе му се дава оценка, на кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на испитот 
треба да му се остави време од 10—15 минути за мис-
лење, ако го несака тоа. Другите кандидати мислат 
додека одговара нивниот претходник. 

Кандидатот ^о продолжува усниот испит до крај 
без оглед на тоа дали во текот на испитот добил нега-
тивна оценка од некој предмет. 

Член 32 

Ако за време на усниот ИСПИТ кандидатот го нару-
ши редот или попречи на правилниот тек на испитот, 
испитната Комисија може да го отстрани од испитот. 
Ова решение се донесува со мнозинство на гласовите. 

Кандидатот отстранет по овој начин се смета како 
одбиен на една година и тоа треба да се забележи на 
грбот на неговото годишно свидетелство за VIII клас, 

врз основа на кое што е пуштен на испит. 

РЕШЕНИЈА НА ИСПИТНИОТ ОДБОР 

Член 33 

Испитната комисија решава секој ден, по сврше-
ното испитување пред и по пладне, за оценката на се-
кој кандидат што к'е се предложи на испитниот одбор. 
Оценката ја предлага испитувачот, а решение донесу-
ва испитната комисија со мнозинство на гласовите. 
При еднаква поделба ка гласовите решава гласот на 
претседателот. Секој член од комисијата може да вне-
се во записникот свое одделено мислење. По предме-
тите од кои што се полага и писмен испит, оценката 
Се изведува од оценката на усниот и на писмениот ис-
пит, но не се сведува аритметички, туку според оп* 
штиот впечаток што го оставил кандидатот на испитот. 
Утврдениот предлог на оценката се внесува со цифра 
во табеларниот преглед на записникот. 

Секој член од испитниот одбор може да внесе во 
записникот свое одделено мислење. Претседателот на 
испитниот одбор во својот извештај за испитот, 
го поднесува до Министерството ал просвета (член 30 
од овој Правилник) ќе ги наведе таквите елу чаеви И 
кте даде свое мислење и предлог. Конечно решение Дф 
несува Министерството за просвета, 8 » кандидатов 
дотогаш не му се соопштува реаудтатот. ! 

Откако испитот к е сврши пред испитните коми« 
син, се состанува испитниот одбор ко ј ги утврдува дф 
финнтивните оценки на кандидатите од сите предмет^ 
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Зе предлогот на оценката од испитната комисија реша , 
ва поитниот одбор со поименично гласање, ако е тоа 
нужно. ПРИ еднаква поделба на гласовите се смета де 
ка е кретен предлогот за ко ј што гласал претседате-
лот на испитниот одбор. 

Невиниот одбор ј а утврдува и оценката по пове 
дскке. Во свидетелството за ^ т у р с к и о т испит се еле 
сува тенката по поведение што е добиена на крајот 
на ^датата во УН1 клас. Но ако кандидатот од денот 
К«га го примил свидетелството за VIII клас до денот 
дот* му се издава свидетелството за положен матурски 
Донг, се држи како што не му приличи на ученик, ис 
ш и к о т одбор може да му ја намали оценката по по-
в е д е т е . 

Член 34 

Кандидатот го положил »гатурскнот испит ако не до 
бие на усниот испит негативна оценка по ниеден пред-
мет. 

Кандидатот исто ќе добие на матурским испит во 
летниот рок негативна оценка по еден предмет, полага . 
во есенскиот рок поправителен испит по тој предмет. 
1- тоа писмен и устен, ако тој предмет ги' има обата 
тие дела. Ако не го положи п о п р а в и л н и о т испит или 
не дојде на испит, се одбива ка една година. 

Кандидатот што после положениот поправителен 
испит од некој предмет во УН! клас полага прв кат ма 
турски испит во есенскиот рок, та и на матурскиот ис 
нит добие негативна оценка само од еден предмет, к'е ; 
полага поправителен испит по т с ј предмет еден месец ! 
по свршениот матурски испит. Ако не го положи овој 
испит или не дојдг на испит, целиот матурски испит 
к'е го полага во наредниот летен ро::. 

Кандидатот што свршил УШ клас во јуни кесгч 
без ниедна слаба оценка, а испитниот, одбир во смисол ; 
нг мл. 5 од свој Правилник, му го одложи полагањето 
на ^турскиот испит за есенскиот рок, доите на матур , 
скиот испит негативна оценка од еден предгет, к'е по ј 
лага пеправителен испит по тој предмет енен месец по ј 
свршувањето на матурскиот испит. Ако пе го положи I 
овој испит или не дојде на испит, целиот ратурски ис 
пит к'е го повтори во наредниот летен РОК. 

Кандидатот што к'е добие на матурским испит но 
гатнѕни оценки од два или поведе предмет:'., се одби- ј 
ва на една година. ј 

Кандидатот што е одбиен ка една година не може ; 
да се запише повторно во УП! клас, ио директорот мо 
же да му одобри да ги посетува предавањата ако има 
можност за тоа. 

Член 35 
I 

Резултатот од матурскиот испит им го соопштува 
на кандидатите претседателот на испитниот одбор во ј 
присуство на сите членови од испитниот одбор, кај до-
цна утредента по свршувањето на целиот испит. 

Не случаевите кога на завршната седница од ис-
питниот одбор некои од членовите на одборот го од-
делил своето мислење и кога тоа одделно мислен*?, 
во смисол на чл. 33 став 1*1 од овој Правилник, е ис-
пржено до Министерството за просвета, на дотичнио1 

кандидат нема да му се соопшти резултатот за негови 
от успех се' додека гимназијата не добие конечно ре-
шение од Министерството-

АДМИНИСТРАЦИЈА НА МАТУРСКИОТ ИСПИТ 

Член Зв 

За целиот тек на матурскиот испит се водат за-
писници во одделна книга што се чува во гимназиската 

архива. Во записниците се внесуваат сите позажни и« 
менти од испитот. 

Записниците се следни: 
1) Записник од првата седница во кој што се ви« 

сува поименичниот состав на испитниот одбор и на 
испитната комисија, списокот на сите кандидати при 
јавени за испит и решението за тие што се пуштаат 
на испит, распоредот на писмените испити, имињата на 
сите преподаватели што к'е водат надзор за време на 
писмените испити по пооделни предмети, имињата на 
определените прегледувани на писмените работи, како 
н рокот до кога треба да се изврши прегледот. Тој за 
г пениќ го води секретарот, а го потпишуваат сите чде 
нови на одборот. 

2) Записник за писмените испити и тоа: одделен 
зд секоја седница пред почнувањето на секој писмен 
испит на која што се одбира писмениот задаток (него 
го води секретарот, а го потпишуваат сите членови на 
испитниот одбор) и одделен записник за секој писмен 
испит, во ко ј што се внесува: текстот на одбраниот за 
дато« за писмен испит, точното време на почетокот на 
писмениот испит, имињата на надзорните нреподазат«* 
ли и времето во кое што го воделе надзорот, кој кан-
дидат бил опоменуван и зошто, кој кандидат излегу-
вал и колку време се задржувал, ко ј кандидат ја пре-
кинал работата и без одобрение ја напуштил испитна 
та просторија, кога кој кандидат ја свршил работата, 
што предал и во колку табаци, кој го посетувал испи 
тот и какви забелешки направил. Овој записник го во 
дат и го попишуваат надзорните преподаватели. 

3) Записник од седницата што се одржува по свр-
шувањето на писмените испити и пред почнувањето на 
усниот испит. Во еве] записник ќе се внесуваат пова-
жните моменти од седницата и дефинитивно утврдени 
те оценки за секој кандидат и за секој предаде'« во та-
беларен преглед. Се внесуваат и евентуалните забеле-
шки на пратеникот на Министерството за просвета ^а 
писмените работи* имињата ка кандидатите што се осло 
бодуваат од полагање на усниот испит и на тие што се 
отстрануваат од понатамошно полагање на испитот. (Јо 
натаму се внесува распоредот за полагање на усниот 
испит по предмети и по групи, поименични©! распоред 
на кандидатите за усниот испит, времето кога к'е почне 
испитот пред и по пладне, како и заклучоците за од-
бра гли е прашања. Овој записник го води секретарот, 
а го потпишуваат сите членови на испитниот одбор. 

4) Записници за текот на усниот негли. Озне за-
писници се водат одделно за секоја група кандидати 
што полагаат пред определена испитна комисија и ло 
нив се внесуваат: предметот по кој што се полагал ис-
питот, имињата на кандидатите од таа група што пола-
гаат во тој ден, почетокот и свршетокот, како и свен гу 
алките одмори и прекинувања на работата, прашањата 

на секој кандидат и траењето на неговото испитување. 
Овие записници ги водат записничарите, а ги потпишу 
ваат членовите на испитната комисија. Во нив исто така 

треба да се внесуваат најважните моменти од текот на ис 
пит»т (откажување на кандидати од испитот и ел.), од 
ледните мислења на пленовите на испитната комисија и 
утврдените предлози за оценките од сите предмети и 
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за сите кандидати. Предложените оценки се внесуваат 
со цифри и во табелгрниот преглед на книгата за за-
писници-

5) Записник од завршната седница иа испитниот од 
бор во кој што се внесува: табеларен преглед на дефи-
нитивните оценки од сите предмети што се дадени на 
ишту реонот испит и оценките по поведение што се утвр-
дени ка седницата на испитниот одбор. Потоа конечно 
решение за тоа кен кандидати го положиле матурскиот 
ум ит и со каков успех, ком се упатени на п о п р а в е -
ле и испит и од кои предмети, кои сг одбиени на една 
година« а спрема кои се применета одредбите на чл. 
19 и 32 од овој Правилник. Тој записник го води се-
кретарот, а го потпишуваат сите членови на испитниот 
одбор. 

Член 37 

Утврдените оценки по поведение и по предметите 
потоа сг пренесуваат со зборови со цифри, од записни-
кот, во главниот испитен протокол. Во главниот 
протокол од матурскиот испит се внесуваат во рубри-
ката "решение на испитниот одбор" и ' решенијата за 
одделни кандидати. 

Протоколот го потпишуваат сите членови на испит 
ииот одбор. 

Член 38 

На сите кандидати што го положиле матурскиот 
испит им се издава свидетелство за положен матурски 
испит. Откако испитниот одбор ќе се увери дека испол-
нетите свидетелства сосема се слагаат со главниот испи-

те!: протокол, ги потпишуваат претседателот на испитни 
от одбор, неговиот заменик и сите членови на испитните 
комисии што ги испитувале кандидатите. -

Во свидетелството, освен оценките од предметите 
што се полагаат на матурскиот испит, се внесуваат и го-
дишните оценки од другите предмети што сс добиени во 
УШ клас. 

На кандидатите што не го положиле испитот дирек-
торот ќе им го запише тоа, во вид на забелешка, на 
грбот од годишното ССПДРТ.МСТВО за VIII клас. 

Образецот на свиД2тел~;Ѕзто го пропишува Минис-
терството за просвета на НРМ според напатствие ата на 
Министерството за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 39 

Директорот на гимназијата ќе му достави на Ми-
нистерството за просвета извештај за текот на испи-
тот, со сите потребни сведенија најдоцна 14 дена по 
свршувањето на матурскиот испит. Директорот едно-
времено испраќаа копие од извештајот до поверенство-
то за просвета и култура на надлежниот овлас-
тен и околиски односно градски народен одбор. 

1 Во тој рок пратеникот на Министерството за про-
света ќе испрати извештај до Министерството за 
просвета, копие од извештајот до поверенството за 
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просвета и култура на надлежниот овластен и околис-
ки односио градски народен одбор. 

Во извештајот пратеникот ќе ја опфане вистинската 
положба, своите впечатоци од испитот, како и впечаток 
ците и за животот и работата на гимназијата* и ќе г4 • 
наведе евентуалните одделени мислења од членовите 
на испитниот одбор со свој конкретен предлог. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 

Со влегувањето во сила на овој Правилник прет« 
стануваат да важат одредбите на Правилникот за вола« 
тање матура во гимназиите објавен во "Службеницине 
на НРМ" бр. 14/1946 и на Правилникот за изменувам*! 
на Правилникот за полагање - матура во гиншввитВ 
објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 30/ !$48^ 

Член 41 

Овој Правилник влегува во сила од денот на об* 
јавувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 2290 од 6 март 1950 година Скопје 

Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире с.р. 

Со нел за изградба за стручни и работнички кадрови 
во угостителството, а во врска со чл. 3 и 4 од Уредбата 
на Владата на ФНРЈ за изградба на стручни работнич-
ки кадрови и за Управите на стручните работнички ка-
дрови (Службен лист па -ЖхМ Ср. 79 /49 год ) во са-
гласност со.Министерот на трудот на Н.Р.М. донесувам 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ 

НА НИЖЕ СТРУЧНО УГОСТИТЕЛСКО ШКОЛО 

Е З ОХРИД 

1. Во точките 1,2,3,4, став 1 и 2 во точката * ел 
Решението за.оснивање на Ниже стручно угостител*** 
ш^оло во Охрид ("Службен весник на НРМ" бери 2 | 
од 1949 год.) називот па школото се изменувај и лик*!« 

" "Ниже угостителско школо". 

2. Ставот 2 на точката 4 се изменува и гласи: "В&Ц* 
лувањето во Иижето угостителско школо трае три гв» 
дини". 

3. Ова Решение влегува го сила веднаш. 

Бр. 759 од 10-111-1950 год. Скопје 

Претседател на Комитетот за туризам 
угостителство 

Д. Бојановски е. р. 



Л е Е ЈТ СТР. 50 

Ир ет е е дат е л е т в о т о на Владата на НР Македонија 
ЏЛ извршеното : срамнување со изворниот текст ка 
ЈВА Уредила за Вишата педагошка школа во Скопје 
утврдила дека текстот ла У ч е н а т а сп Вишата педа-
гошка школа во Скопје објавена во "Службен вес-
ник на НРМ бр. 19 од 16 IX 1949 год. не се сложува со 
Изворникот и дава следна" 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА 

ВО СКОПЈЕ 

Во чл. 10 ив треба да стојат ставовите два и три, 
»еќв истите ставови треба да се внесат во чл. 11 и тоа 
зрака да ет. 2 од чл» 10 има да постане ст. 1! од чл. 

ст. 8 од чл. 10 има да постане ет. 8 од чл. 11. 
До вега отпечатениот пропис на чл. 11 ќе постане 

8 од истиот ЧУШЕ, 
Решено на ден 29. 1П. 1950 год. — бр. 790/60. 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НРМ". 

Се известува* претплатниците на "Службен вес-
ник на НРМ", дека} пре испраќањето на сумите преку 
Нвцодрата банка треб« на самиот чек да напишат 

Ј својата јасна адреса, а на грбот па чекот кај што а о -
I јат думите "Соопштенија до сопственикот на сметка* 
, та во врска со уплатата" да наведат — за која година 

се уплатува сумата и зошто. 

Во колку е извршена некоја промена на називот 
или адресата нач претплатникот, треба веднага да се из-
вести администрацијата на овој весник, за да може да 

' се изврши исправка во картонот на претплатникот. 
Како извесен број претплатници од 1949 год. не 

ја подмириле претплатата за таа година, се молат да 
ја подмират најкасно до месец мај оваа година. 

Во колку некој претплатник тоа него стори испра 
ќањето на весникот ќе се обустави а самиот предмет 

ј ќе се предаде на Државната арбитража на НРМ. 
Претплатниците за 1950 год. претплатата треба 

да ј а подмират до крајот на второто тромесечне оваа 
година. 

Ракописите кои се праќаат до редакцијата на овој 
весник, треба да бидат испраќани во дупликат и јасно 
откуцани на писана машина. 

Од Дирекцијата на 
"Службен весник на НРМ". 
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