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76 
основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесува-
ње уредби ПО прашањата од народното стопанство' и об-
новиш на земјата, а по предлог од претседателот на 
Советот за градежни и комунални работи на Владава 
ћа НРМ,, Владата на Народна Република Македонија 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РУШЕЊЕ НА ЗГРАДИ 

Член 1 
Станбените, работните и стопанските зград^ мо-

жат да се рушат само со одобрение на надлежниот 
државен, орган без оглед на тоа од кои 'разлози се 
пристапува кон рушењето (за зидање на нови објекти, 
регулација на улици и т. н.). ^ 

Член 2 
Дозвола за рушење на згради општонароден имот 

или имот на задружни и општествени организации из-
дава повереникот надлежен за комунални работи ла 
околискиот, градскиот односно реонскиот народен 
одбор. " 1 П 

Дозвола за рушење на згради приватна сопстве-
ност издава повереникот надлежен за комунални1 раба-
ти односно' членот на извршниот одбор на месниот, 
градскиот односно реонскиот народен -одбор задолжен 
со работите за одржување на зградите по предходно 
сослушување на надлежниот совет на граѓаните. 

Надлежниот државен ооган е должен своето реше-
ние да го донесе во срок од 14 дена од приемот на 
барањето за издавање на дозвола. 

Член 3 -
При решавањето за издавање на дозволи ќе се 

испитаат разлозите врз кои се засновува барањето за 
рушење. 

Надлежниот државен орган ќе го одбие издава-
њето на дозволата ако најде дека рушењето е про-
тивно на опитите стопански интереси, дека со тоа без 
оправдани разлози се намалува фондот на станбените, 
работните и стопанските згради, дека служи за шпеку-
лација со градежниот материјал или како средство ?а 
заобиколување на прописите за контрола на прометот 
со недвижности. 

Член 4 
Лице кое без дозвола издадена по прописите на 

оваа уредба руши станбена, работна или стопанска 
зграда ќе се казни за прекршок со парична казна од 
1.000 до- 5.000 динари или со лишение од слобода до 
15 дена, доколку неговата радња не претставува кри-
вично дело. 

4 Член 5 
Административно-казнената постапка ја води и 

казни во прв степен изрекува извршинг одбор на о-

колскиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

Член 6 
Ова уредба влегува во сила од денон на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 1135 од 28-У-1951 год., Скопје. 
ЈЈ 

Претседател на Владата 
на Народна' Република Македонија 

Л. Колишевски, с: р. 

Министер-Претседател 
на Советот за градежни и комунални работи, 

Б. Кузмановски, с. р. 

77 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанство 
и обновата на земјата, по предлог на министерот "за 
ф и н а н а , Влагата на Народна Република Македонија 
донесува I 

УРЕДБА 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ 

Член 1 ' 
Сите Стопански претпријатија на општествени ор-

ганизации, освен занаетчиските работилници, мораат 
да бидат регистрирани по прописите на оваа уредба. 

Занаетчиските работилници на о-пштествените ор-
ганизации се регистрираат по прописите на Законот за 
занаетчиството. 

Член 2 ^ 
Претпријатијата на општествените организации 

добиваат својство^ на правно лице и право на работа со 
уписот во регистерот на претпријатијата на општес-
твените организации. г 

Пред уписот во регистерот претпријатијата н! 
општествените организации не можат да склучуваат 
договори нити да преземаат други работи, не можат ш 
во една кредитна установа да имаат жиро, текуш а 
и чековна сметка или влог, не можат да земаат и да 
даваат никакви парични средства или материјални вред-
ности. 

Член 3 
Регистерот на стопанските претпријатија на оп-

штествените, организации, ГО' водат, поверенствата за 
финансии на околиските односно градските (реонски-
те) народни одбори. 

I 
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Претпријатијана на општествените организации 
се регистрираат кај поверенството за финансии на 0-
ној околиски односно градски -народен одбор на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието без 
оглед на значењето на органот на општествената орга-
низација што го основала претпријатието. 

Во градовиве.што се поделени на реони регистра-
цијата се врши кај поверенствогго за финансии на на-
родниот одбор на.реонот на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на претпријатието. 

Член 4 
За упис во регистерот на претпријатијата на оп-

штествените организации мора да се поднесе пријава. 
Пријавата мора да содржи: 
1) назив на општествената организација'што го 

основала претпријатието, бројот и датата на реше-
нието за оснивање; 

2) назив на државниот орган што го одобрил ос-
нивањето на претпријатието, бројот и датата на одо-
брението; 

3) назив на општествената организација под чија 
стопанска управа се наоѓа претпријатието; 

4) фирма на претпријатието и нејзина скратена 
ознака 5ко ја има; 

5) стопанска гранка и предмет на работата на 
претпријатието; 

6) седиште на претпријатието; 
7)шодатоци за филијалите, странците и помошни-

те уреѓаи што се во состав на 'претпријатие го и озна-
ка на местото каде што се наоѓаат; ^ 

8) износ и начин на образување на основите 
и обртните средства; 

9) имиња, презимиња и звања на лицата што се 
овластени за потпишување фирмата на претпријати-
ето и границите на нивното овластување; 

10) име презиме и звање на одгонорното^струч-
но лице. за ракаводење со стопанско-сметководната 
служба. 

Член 5 
Со пријавата за регистрација се поднесува: 
1) решението за оснивање на претпријатието; 
2) решението за одобрување оснивањето на прет 

пријатието; 
3) правилата на претпријатието; 
4) решението за назначување директор на прет-

пријатието; 
5) решението за назначување одговорното струч-

но лице за раководење со стопанско-смеководната 
служба; 

6) оригинални потписи на лицата што се овласте-
ни за потпишување фирмата на претпријатието. 

Прилозите се поднесуваат во оригинал или во 
заверен препис. Преписите ги оверува општествената 
организација под чија стопанска управа се наоѓа 
претпријатието. 

Член ,6 
Пријава с,е поднесува! и за промениве што ќе 

настанат во текот на работењето на регистрираното 
претпријатие а се однесуваат: на износот на основни-
те и обртните средства," фирмата, предметот на работа-
та, стопанскиот раководител, седиштето, филијалите, ст-
ранките и помошните уреѓаи, правилата, овластување-
то за потпишување на фирмата на претпријатието, од-
говорното стручно лице за раководење со стопанско-
сметксводната служба и ликвидацијата на претприја-
тието. 

При;агата за промените на основните и обртните 
средства се поднесува на крајот од годината врз основа 
на решението на надлежниот орган со кое откако е 

одобрена завршната сметка на претпријатието и за ко-
ја надлежниот финансиски орган дал своја Согласност, 
се утврдува висината на основните и обртните сред-
ства на претпријатието. ! 

Чле,н 7 
Ако едно претпријатие, го мени седиштето така 

што за неговото регистрирање е надлежно поверем-
с к л о за финансии на друг околиски односно градски 
(реонски) народен одбор, промената ќе му се прија-
ви на поверенството за финансии на оној народен од-
бор кај кого претпријатието беше дотогаш регистри-
рано/ I 

Врз основа на пријавата пореренството за финан-
сии на околискиот односно градскиот (реонскиот) на-
реден одбор ќе донесе решение за бришење на прет-
пријатието од својот регистер и решението заедно со 
пријавата и со заверен извод за последната состојба 
на сите уписи во регистерот и со соодветните докумен-
ти ад^ збирката на документи ќе ги испрати на поверен-
и е ото за финансии надлежно за регистрирање на 
претпријатието по новото седиште. 

Поверенствођго за финансии на околискиот однос-
но градскиот (реонскиот) народен одбор надлежно за 
регистрирање на претпријатието по новото седиште 
ќе изврши упис во својот регистер и ќе ги внесе сите 
уписи спрема примениот извод. 

Член 8 
Претпријатијата што настанале1 со соединување' 

(фузија) од две или повеќе претпријатија или со дел-
ба од едно претпријатие ќе се регистрираат Како нови 
превриј атиај а, а соединетите претпријатија односно 
претпријатието што е поделено ќе се избришат од ре-
гистерот со забелешка дека бришењето е извршено 
поради соединување односно делба. 

Член 9 -
4 Пријавете за регистрација на претпријатијата и 

за регистрација на промените настанати во текот на 
работењето на претпријатието ја поднесува директо-
рот на претпријатието во срок од 15 дена од денот 
на донесувањето да аитот за оснивање на претприја-
тието или за настанатите промени во претпријатиево 
односно од'денот кога иглана директорот на претпри-
јатието му се ставени на располагање податоците и 
документите нужни за упис во регистерот. 

Срокот од !5 дена за поднесување на пријава 
за промените на основните и обртните средства се сче 
та од донесувањето на решението за утврдување на 
основните и обртните средства на претпријатието од 
страна на надлежниот орган. 

Со пријавата за регистрација на настанатите 
промени се поднесува и актот за промените во ориги-
нал или во заверен препис. 

,Член 10 
Органот надлежен за регистрација веднаш по при-

менето на пријавата ќе утврди да ли оваа има некој 
Те.рмални недостатоци и ако најде такви недостап-
ни ќе го покани подносителот да ги отстрани во одре-
ден срок. -

Ако пријавата нема формални недостатоци или по 
просекот на срокот од преполниот став, органот над-
лежен за регистрација е должен во срок од 48 саати 
ца изврши упис или да донесе решение , со1 кое реги-
страцијата се одбива. 

Против решението со кое регистрацијата се од-
Сгва може да се изјави жалКа до "непосредно повисок 

'киот финански орган т̂ о срок: од 8 дена од примањето 
на решението. 
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Член 11 ' 
Органот надлежен за регистрација за секој упис 

ќе му издаде на претпријатието решение во кое ќе ги. 
означи сите податоци што се внесени во регистерот,^ 

Член 12 
Поверенството за финансии на околискиот односно 

градскиот (реонскиот) народен одбор што го изврши-
ло уписот ќе ја објави регистрацијата преку "Служ-
бен весник на НРМ" за сметка на претпријатието со 
следните податоци: 

1) фирма и седиште на претпријатието; 
2) предмет на работа на претпријатието во кра-

1ок извод; 
3) назив на органот што го оснива л претприја-

тието и број и дата на актот за оснивање; 
4 назив на општествената организација под чија 

сгепанска упрваа се наоѓа претпријатието; 
5) име и презиме на директорот на претпријати-

ето и на лицата што се овластени за потпишување 
ф?Јамата на претпријатието, 

Во "Службен весник на НРМ" ќе се објават и 
промените што се однесуваат на податоците од прет-
холниот став а што ќе настанат после регистрацијата 
на претпријатието, 

Член 13 
Поверенсгвото за финасии на околискиот односно 

градскиот (реонскиот) народен одбор за регистри-
рањето на претпријатијата на општествените органи^ 
зации води следни книги: 

1) регитсер; 
2) именик; и 
3) збирка на документи. 

Член 14 
Во регистерот се упишуваат сите претпријатија 

на општествените организации (Народниот фронт, Со-, 
јузот на борците, Народната младина, Сојузов на 
"Синдикатите на Југославија, Антифашистичкиот фронт 
н^ жените, Народната техника и др.) чија регистра-
ција е одобрена. 

Регистерот мора да ги содржи сите податоци од 
чл. 4 на оваа уредба. 

4лен 15 
ч Именикот содржи список на сите претпријатија 

на општествените организации упишани во регистерот 
Именикот се води по азбучен ред. 

Член 16 
Збирката на документи ги содржи сите докумен-

ти врз основа на ,кои е извршен уписот во регистерот 
, - Член 17 

Поверенствата за финансии на околиските однос-
но градските (реонските) народни одбори на крајот 
на секоја година ќе му доставуваат на Министерство-
то за финансии список на претпријатија на општес-
твените организации што ги регистрирале во текот на 
годината. 

Списокот мора да ги содржи следните податоци: 
фирмата и седиштето на претпријатието, називот на 
стопанскиот раководител,. износот на основните и о-
бртните средства, филијалите, огранките и помошните 
уреѓаи. х 

Член 18 
Министерството за финансии ќе води попис на си-

те регистрирани претпријатија на општествените ор-
ганизации на територијата на Народна Република Ма-
кедонија. 

Пописот ги содржи сите подароци од став 2 на 
член 17 од оваа уредба. 

Член 19 
Државните органи што до влегувањето во сила 

на оваа уредба вршеле регистрација на претпријати-
јата на општествените организации а по прописите на 
оваа уредба не се повеќе надлежни за тоа, ќе му ги 
предадат своите книги за регистрација на надлежните 
поверенава за финансии. 

Член 20 
За неподнесување или ненавремено поднесување 

на пријави за регистрација да" стопанските претпри-
јатија на општествените организации, како и на при-
јави за настанатите промени раководителот на прет 
пријатието ќе се казни со парична казна од 1.000 - -
5.000 динари. 

Административно-казнена постапка во прв степен 
води и казни изрежува извршиш' одбор на околискиот 
односно градскиот ^реонскиот) народен одбор надле 
жен за регистрација. 

Член 21 
Се овластува Министерот за финансии да издава 

поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба, 
како и да пропишува обрасци за регистрацијата. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
ЈМаке домија". 

Бр. 1137 од 28-У-1951 бодина Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија 

Л. Колишевски, с. р. 

Министер за финансии, 
Дг Џамбас, с. р. 

78 
Врз основа на член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанство 
и обновата на земјата, по предлог на министерот-прет-
седател на Советот за просвета, наука и култура, Вла-
дата на Народна Република Македонија донесува У-
редба за изменување, и - дополнување на Уредбата з:. 
одредување рангот на уч^гелските курсеви ('Службен 
весник на НРМ" бр. 18/48), така што нејзиниот изме-
нет, дополнет и пречистен текст гласи: 

УРЕДБА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РАНГОТ НА УЧИТЕЈЈСКИТЕ 

КУРСЕВИ 1 

Член 1 
Се израмнуваат со свршена учителска школа: 
а) поедините тримесечни курсеви за основни учи-

тели одржани во 1945, 1946 и 1947 година за лица со 
VI, VII и VIII клас гимназија и лица со П, Ш и IV 
клас учителска, богословска или друга на овие рамна 
средна или стручна школа, ако овие лица ро успешно -
то свршување на некои од тие курсеви добиле дипло-
ми за редовни основни учители во основнине училишта; 

б) сите три тримесечни курса за основни учители 
вкупно одржани во 1945, 1946 и 1947 година за лица 
со IV или V клас гимназија и лица со 1 клас учител-
ска, богословска или друга на овие школи рамна сред-' 
на или стручна школа, ако овие лица по успешното 
свршување на овие тримесечни курсеви добиле диплома, 
за редовни учители во основните училишта. 
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Дипломиве за курсевите означени" по предниот 
став се израмнуваат со дипломите за 'свршена учителска 
школа. -

На лицата кои по влегувањето во сила на Уред-
бата' за одредување рангот! на учителските курсеви 
отпечатена во "Службен весник на НРМ" бр. 18 од 
23 јуни 1948 година ги завршиле курсевите, предвиде-
ни во чл. 2 од таа Уредба, добиле дипломи за редовни 
учители на' основните училишта1 и по чл. 3 од истата у- ( 
редба и на тие дипломи за курсевите им е ставена клау-
зула дека тие дипломи се израмнети со дипломите за 
свршена учителска школа, им се признаваат квалифи-
кации на свршена учителска школа. 

Член 2 
Школските квалификации на лицата со Ш, IV и V 

клас гимназија и на лицата со I клас учителска, бого-
словска1 или друга на овие ШКОЈА рамна средна или 
стручна школа што ги добиле со успешно' свршување 
на еден односно два тримесечни курса од тримесечни? 
те курсеви опоменати во чл. 1 под б) на оваа Уредба, 
се израмнуваат сУквалификациите за свршена учител-
ска школа ако свршат и тоа: лицата што свршиле еден 
тримесечен курс,, уште два тримесечна курса, а лицата 
што свршиле два тримесечни курса, уште еден три^е 
сечен курс и потоа положат одделен испит во рамгите 
на материјалот и програмата за учителскиот диплом-
с к и ИСПИТ. ' - Ј ' И ' " 1^1 

Квалификации за свршена учителска школа доби-
ваат и лицата што ќе го свршат со успех тримесечниот 
курс за основни учители отворен со решението на ми-
мете рот за1 просвета бр. 15982 од 15 октомври '1949 
година ("Службен весник на.НРМ" бр. 25/49), како 
и лицата што ќе го свршат1 со успех деветомеоечниот 
курс за основни учители отворен со решението на мини 
етерот1 за просвет,а'бр. 15981 од 15 октомври 1949 го-
диш ("Службен весник на НРМ" бр. 24/49) : ако.сите 
тие липа по свршените курсеви положат одделен испит 
во рамките на' материјалот и програмата за учителски-
от дипломски'испит. 

одделен испит во рамките на материјалот и програма П 
за учителскиогг-дипломски испит;' и . 

г) лицата со два тримесечни и еден едногодишен 
курс ако положат одделен испит во рамките' на- мате-
ријалот и програмата за учителскиот дипломски испи1". 

Член 4 
Квалификации за свршена учителска школа доби-

ваат и лицата што има,ат помалку од III клас гимнази-
ја, но најмалку основно училиште, а ќе ги свршат че-
тирите тримесечни курса за основни учители во мал-
цинските училишта, од ѓон е првиот отворен во 1949 
година и по успешното завршување на курсевите по-
ложат одделен испит во рамките на материјалот и ' 
програмата за учителскиот дипломски испит. 

Член 5 , 
Испитот предвиден! по чл. 2, 3 и 4 од оваа уредба 

можат да го' полагаат и да стекнат квалификации на 
свршена учителска школа само лицата што се на учи-
телска должност или што преминале во друга служба 
по одобрение од Министерството за просвета односно ^ 
Советот за просвета, наука и култура . 

Член 6 

На дипломите за курсевите означени во чл. 1 став 
1 точка а) и б) од оваа уредба, Советот за просвета, 
наука и култура, ќе става клаузула дека се израмнети 
со дипломите за свршена учителска школа и дека ги 
даваат правата што ги имаат лицата со свршена учи-
телска школа, „ " 

Член 7 
Се овластува министерот-претседател на Советот 

за просвета, наука и култура да издава поблиски про 
циси за проаѓањето на ов^а уредба. 

Член 8 ' 1 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". . ' 1 ' 

Бр. 1136 од 28-У-1951 год., Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народ,на Република Македонија 

^Л. Колишевски, с. р, 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука и култура, 

Крсте Црвенковски!, с. р. ^ 
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Член 3 
Квалификации за свршена учителска. школа доби 

ваат и лицата што имаат Ш, IV" или V клас гимназија 
или друга школа рамна на гимназија и што свршило 
курсеви за основни учители во малцинските училишта 
и тоа: еден тримесечен и еден едногодишен, или д^п 
тримесечни и еден едногодишен, или три тримесечни 
курса, ако положат одделен испит во рамките на ма -
теријалот и програмата за ^читедскиот дипломски 
испит. 

Школски квалификации од предходниот став ќо 
добијат и лицата што имаапг помалку од III клас'а, гимна-
зија, но најмалку основно училиште, а свршиле курсе-
ви за основни учители во малцинските училишта и тоа: 
еден' е д,ното дишен, или три тримесечни, или еден три-
месечен и еден едногодишен, ако покрај овие курсе-
ви скршат уште: 

а) лицата со еден ед,ногодишен курс — ушГге д^а 
тримесечни курса и потоа положат одделен испит во 
рамките на материјалот и програмата за учителскиог 
дипломски испит; 

б) лицата со три тримесечни курса — уште еден 
тримесечен курс и потоа положат одделен испит во 
рамките на материјалот и програмата за учп'елскиот 
дипломски испит; 

в) липата со еден тримесечен' и еден едногодишен 
. курс — уште еден тримесечен курс и потоа положат 
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