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781. 
По повод на поставените прашања Претседател-

ството таа Привремената народна скупштина на Де-
мократска Федеративна Југославија дава 

ЗАДОЛЖНО ТОЛКУЕЊЕ 
НА ТОЧКАТА 5 ЧЛЕНОТ 10 ЗАКОНОТ ЗА ВРСТИ-

ТЕ НА КАЗНИ ОД 5 ЈУЛИ 1945 ГОДИНА 

Одредбите на точка 5 членот 10 Законот за вр-
сти на казни од 5 јули 1945 година немаат никакво 
влијание на должината на траењето изречената ка-
зна. Напротив, должината на (изречената казна е 
основно мерило за прилагодуење изречената казна 
'на Законот за врстите на казни. Загова кај прила-
годувањето на порано изречените казни иа лесна при-
силна работа по прописите на Законот за врстите 
казни судевите ќе постапуат на следниот начин: 

Лицето, кое е било осудено на лесн-а присилна 
работа до две години, ќе се смета да е осудено на 
исто толкава казна на присилна работа без лишу. 
ење слободата. Лицето, кое било осудено на лесна 
присилна работа од две до пет години, ќе се смета 
да е осудено на иста должина ма казната на лишу-
ење слободата без присилна работа, а лицата, кои 
биле осудени на лесна присилна работа во должина 
од преку п^т години, ќе се светат да се осудени на 
исто толкава казна на лишуење слободата со при-
силна работа. 

22 октомври 1945 година 
Бео г,рад 

Претседателство 
на Привремена народна скупштина 

на Демократска Федеративна Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

782. 

На предлог на Ми,нистерот за пољоделие на 
сојузната влада 'Стопанскиот о в е т донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЉОДЕЛСКАТА 
ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА 

Член 1 
Во цел пр,исобирање податци за стањето и ра-

звојот на ,пољоделиетс и донесуење потребни мерки 
поради унап,редуење работите околу обработуење 
земјата и сеидбата се уведуе во Демократска 
Федеративна Југославија Пољодел,ска извештајна 
служба. 

Член 2 

Органите на Пољоделската извештајна служба 
и нивните должности се: 

1) Месен народен одбор, к о ј присобира падат-
ци 'на своето подрачје и ги пракја на околискиот 
народен одбор; 

2) Околиски (котарски) народен одбор соста-
ву е извештај за својата околија (котар) во три при-
мерни. Еден остануе к а ј непо, а п,о еден п,римерок 
на овие извештаен ги пракја секој први во месецот 
на Окружниот ,народен одбор и на земското Ми-
нистерство за пољоделие; 

3) Окружниот народен одбор ги контролира 
податците добиени од околиите и составуе собир-
ни преглед за цел округ. Овие податци ќе ги пракја 
на Земскиот статистички у р е д секој в-ми во месе-
цот за (протечениот месец; 

4) Земскиот статистички уред врши обработу-
ење податците и обработените податци ги пракја 
на Државниот статистички ,уред, на сојузното Ми-
нистерство за лољоделие и земското Министер-
ство за пољоделие. 

Член 3 
Месни, околиски и окружни народни одбори 

ќе ја стават во должност на месните, околиски и 
окружни сеид бени одбори грижата околу пољодел-
ската извештај,на служба. Месни, околиски и окруж-
ни свидбени одбори ќе задолжат ер,ен свсцј за оваа 
работа подесен член со обавуење работите околу 
пољоделската извештаен,а служба и ќе го направат 
лично одговорен за точноста н,а податците и нив-
ното благовремено отсиракјање. 

Член 4 
Се овластуе Министерот за пољоделие на со-

јузната влада да може, ,во согласност со Државниот 
статистички - уред, да пропише и инакви постапки 
,во пољоделската извештајна служба но што се 
предвидени во чл. 2 

Член 5 
Напатствија за работата н,а органите на П о л е -

делско извештајна служба како и еднообразни 
обрасци за присобирана податци во целата земја 
ќе пропише Државниот статистички уред на пре-
длог на С у д и с к а т а комисија за пољоделска ста-
тистика. 

Член 6 
Оваа Уредба влепуе во сила со денот на обна-

родуење. 
Бр. 1410 

18 октомври 1945 годам а 
Белград 

Претседател на Стопанскиот совет, 
А, Хебранг, с. р. 

Министер за пољоделие, 
др. В. Чубриловић, с. р. 
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783. 
На основание чл. 28 Законот за бирачки спи-

соци, а на предлог на Министерот за коцститу анта, 
Министерскиот совет ,на Демократска Федерат.ивна 
Југославија издава 

ЗАДОЛЖНО ТОЛКУЕЊЕ БР. 3 
НА ЗАКОНОТ ЗА БИРАЧКИ СПИСОЦИ 

Уз чл. 6 Законот за бирачки списоци. 
I. — Службеници на југословенските претста-

нителства во странство (амбасади, посланува , кон-
зулати, војни мисии), мои имаат бирачко право по 
Законо-т за бирачки списоци ќе бидат воведени во 
бирачииот список на Ш р е јон на град Белград. 
Исклучително од одредбата на чл. 20 Законот за 
бирачки списоци, овие лица можат да бидат вове-
дени во бирачки список најдалеку до 28 октомври 
1945 година. 

Оверени изводи од бирачкиот список за служ-
беници на поедини п р е те т авотт елете а ќе ли достави 
Народниот одбор на III р е јон на град Београд, преку 
Министерството за надворешни работи, на односните 
п р е те т авит е л с т в а. 

И. — Персоналот на пловните единици за кои 
се претпостави^ да на денот на (изборите ќе се нај-
дуе на отворено море одалечено од југословенските 
луки, кој има бирачко право по Законот за бирачки 
с пие од и, ќе биде воведен во бира чинот список на 
I рејон на град Сплит. Исклучително од одредбата 
на чл. 20 Законот за бирачки списоци, овие лица 
можат да бидат воведени во бирачкиот список нај -
далеку до 1 ноември 1945 година. 

Оверени изводи од бирачкиот список, за персо-
налот на споменатите пловни единици ќе ги предаде 
народниот одбор на I рејо,н на град Сплит на нај-
стариот раководител на односната пловна единица. 

Бр. 896 
23 октомври 1945 година 

Београд 
Претседател на Министерскиот совет 

и Министер за народна одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседател на Министерскиот совет, Министер за коститу-
анта и заст . Министер за надворешни р а б о т и Е д в а р д К а р д е љ , 
с. р . ; Министер без п о р т ф е л др . Јосип Смодлака , с. р . ; Мини-
стер за внатрешни работи Влада Зечевић , с. р . ; Министер за 
правосудие Фране Фрол , с. р . ; Министер за просвета Влади-
слав Рибникар , с. р . ; Министер за финансии Сретен Ж у ј о в и ћ , 
с. р , ; Министер за соопштенија и заст . Министер за Босна и 
Херцеговина Тодор Ву јасиновић , с. р . ; Министер за индустрија 
Андрија Хебранг , с. р . ; Министер за т р г о в и ј а и с н а б д у в а в инж. 
Никола Петровић , с. р . ; Министер за п о љ о д е л и ј е др. Васо Чубри-
ловић, с. р . ; Министер за шумарство Сулејман Филиповић, с. р . ; 
Министер за р у д а р с т в о Бане Андре јев , с. р . ; Министер за коло-
низација Сретен Вукосављевић , с. р . ; Министер за социјална по-
литика др. Антон Кржишник, с. р . ; Министер за народно з д р а в ј е 
др. Златан Сремец, с. р . ; Министер за пошти, т е л е г р а ф и и теле-
фони др. Д р а г о Марушић, с. р . ; Министер за градежи Стеван 
Зечевић , с. р . ; Министер за информации Сава Косановић , с. р . ; 
Министер за Србија Ј а ш а Продановић , с. р . ; Министер за Хрват-
ска др Павле Грегорић, с. р . ; Министер за Словенија Едвард 
Коцбек, с. р . ; Министер за М а к е д о н и ј а Емануел Чучков, с. р . ; 

Министер за Црна Гора Милован Ђилас , с. р. 

784. 
На о с н о в а ш е чл. 90 Законот за избор народни 

посланици за Уставотворна скупштина (Сојузна 
скупштина и Скупштин.а на народите) издавам 

ЗАДОЛЖНО НАПАТСТВИЕ БР. 4 
ЗА ПРИМЕНА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ 
ПОСЛАНИЦИ ЗА УСТАВОТВОРНА СКУПШТИНА 

I 
1) Службениците на постојаните југословенски 

преставвиштва во странство (амбасади, посланува , 
конзулати, војни мисии) ќе гласат лично на денот 

на изборот во местото каде е седиштето на прет-
ставништво чии се они службеници, а во кое место 
има вкупно најмалку три овакви службеници. Во 
цел на правилно спроводуење изборот најстариот 
по ранг службеник на дотпломатско-конзуларна стру-
ка во тоа место ќе изврши следна припрема: 

а) ќе свика сите службеници-биради на состанок 
на ко ј ќе изберат бирачки одбор составен од прет-
седателот и два члена; 

б) ќе одреди просторија во која ќе гласат сите 
службеници во тоа место; 

в) ќе со погрижи д а се благовремено прибави 
потребен број кутии и куглици (водејќи сметка за-
това да кубанците не мораат да бидат од пума), од-
носно број коверти со лишчиња како и за това да се 
тој материјал благовремено предаде на бирачкиот 
одбор; 

г) ќе се погрижи благовремено да се соопшти 
на потпис на сите службеници, уведени во бирачки 
список, бирачкото место, кандидати за кои ќе се 
гласа и начин на гласањето. 

2) За Сојузната скупштина бирачите ќе гласаат 
за кандидатите на III рејон на град Београда за 
Скупштината ,на народите бирачите ќе гласаат за 
земските листи на онаа федерална единица, односно 
обласна листа на онаа федерална единица чии се 
државјани, 

3) Гласањето ќе се обави на начин пропишан по 
Законот за избор народни посланици за Уставо-
тварна скупштина Само тогај , ако од макар кои 
разлози не би можеле да вре1.ме да се прибават ку-
тии и куглици, гласањето ќе се изврши со лишчиња, 
и това на следни начин: 

кога бирачот ќе влезе во просторијата во која 
се обавуе гласање, он ќе добие од Претседателот 
на бирачкиот одбор еден доверат и два листикја 
од кој на едниот пи,шуе „за Сојузна скупштина", 
а на другиот „за Скупштината на народите". Со ко-
вертот и лишчињата бирачот отидуе во посебна со 
три страни об граден а просторија (кабина) и во неја 
ги ,исполнуе обата листа со името на кандидатот 
односно називот на листата за која гласа. Кога л е п -
чињата ги стави во к оверат и истиот залепи, бира-
чот излезуе од кабината и предава ковертот на прет-
седателот на бирачкиот одбор. 

На постапката при гласањето ќе се прпменујат 
сходно прописите на Законот за избор народни по-
д а н и ц и за Уставотворна скупштина сотова, да би-
р а чинот одбор омотот со записникот за резултатот 
во гласањето, со бирачкиот стисок и со списокот 
на гласалите ќе го предате на најстариот по ранг 
службеник на дипломатско-конзуларна струка ко ј 
ово ј омот преку Министерството за надворешните 
работи ќе го упати на јбргу на Реонската изборна 
комисија на Ш рејон на град Београд. 

II 
1) Персоналот на пловн,ите единици који на ден 

на изборот се затече на отворено море така д а тој 
не може да гласа во местото определено по чл. 5 
на Законот за бирачмите списоци нити по задолж-
ното напатствие број 1 за примена на Законот за 
избор народни посланици за Уетавотворна скупшти-
на, ќе гласа на свој,ата плевна единица. Во таа цел 
најстариот раководилец на пловната едини,ца ќе из-
врши следни припреми: 

а) ќе свика сиот персонал на пловната единица-
бирачите на состанок на ,који ќе изберат бирачки 
одбор составен од претседател и два члена; 

б) во колку неке биде во ,с о с тој ани е од технич-
ките разлози да прибави д о изборот извод од би-
рачкиот список според задолжното толкуење број 
2 на Законот за ^ирачките списоци, ќе повика бирач-
киот одбор својата плевна едини,ца да сочини би-
рачки список на персоналот држејќи се притова на-
рочно прописите на чл. 3, 4 и П на Законот за би-
рачките списоци; 
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в) ќе определи просторија (кабина) в о која ќе 
гласа персоналот на пловната единица; 

г) ќе се погрижи благовремено да се прибави 
потребен број кутии и куглици (водејќи сметка за 
това да куглиците не мораат да бидат о д лума), 
односно потребен број коверти с,о лимчиња, како 
и за това да тој материјал благовремено се предаде 
на бирачкиот одбор; 

д) ќе се погрижи благовремено да се соопшти 
н,а потпис на целокупниот персонал, уводен во би-
рачки стисок, време и место на гласањето, кандида-
тите за који ќе гласат и начин на гласањето. 

2) За Сојузната скупштина бирачите ќе гласат 
за кандидатите на I р е јон на град Сплит; за Скуп-
штината на народите бирачите ќе гласаат за зем-
ските листи н,а онаа федерална, единица, односно 
обласна листа на онаа федерална единица чии се 
државјани. 

3) Гласањето ќе се обави на начин изложен под 
I. Ако гласањето биде со лишчиња, неписмениот 
бирач има право со себе да поведе лице кое за него 
ќе исполни лимчиња. 

4) Запечатениот омот со записникот з а резул-
татот на гласањето, ^ирачкиот список и списокот на 
гласалите ќе го достави претседателот на бирачкиЈТ 
одбор по најкус пат на Реонската изборна комисија 
за I реон на град Сплит. 

Бр. 895 
23 октомври 1945 година 

Београд 
Потпретседател на Министерскиот совет 

и Министер за конституанта, 
Едвард Кардељ, с. р. 

785. 
На основа ние чл. 1 и 2 Законот за заступуење 

надлештвата, институциите, претпријатија и орга-
низациите на јавен карактер од 3 август 1945 година 
из,давам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАСТУПУЕЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРО-
СВЕТА НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА И ПОДРУЧНИТЕ 

НАДЛЕШТВА И ИНСТИТУЦИИ 

Член 1 
Министерство за просвета на сојузната влада и 

неговите надлештва и институции ги заступуат пред 
судовите и други народни власти во поглед заштита 
нивните имотно-правни интереси, и това: 

М и н и с т е р твото-помок јпикот на министерот за 
просвета или начел пикот на Општото од ел ение; 

Државната штамларија-директорот; 
Др ж ав н ат а ар хи в а -ул р аки т е л о т; 
Државното издавачко заведенине на Демократска 

Федеративна Југослав и ја-дир ек торот; 
Државното филмско претпријатие на Демократ-

ска Федеративна Југославија-управителот; 
Школото за телесно воспитање-ректорот. 

Член 2 
Директорот на Државната шгампарија, управи-

телот на Државната архива, директорот на Држав-
ното издавачко заведение, управителот на Држав-
ното филмско претпријатие и ректорот на школото 
за телесно постигање можат з,а секој поедин случај 
овластуењето з а заступуење од чл. 1 на овоа На-
патствие да го пренесат на кој друг службеник на 
своето надлештво. 

Член 3 
Сите правни актови, кои го задолжуат Мини-

стерството за просвета на сојузната влада и под-

румните ,надлештаа и Институции, превземени од 
страна на лица означени во чл. 1 и 2 на овоа На-
патствие, полноважни се дури по предводи ото или 
накнадното одобруење ,на Мин,истерот за просвета 
на сојузната влада (или на органи од него овластени. 

Член 4 

Овоа Напатствие влегуе во сила со денот на 
обнародуење во „'Службениот лист". 

Бр. 3066 
22 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за просвета, 
Влад. Рибникар, с. р. 

786. 
Во цел за што поправилно уредуење детинските 

обданишта во градовите и индустриските места на 
Демократска Федеративна Југославија пропишуеме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНА 
и ВОСПИТНА РАБОТА НА ОБДАНИШТАТА ЗА 
ДЕЦА ОД ПРЕДШКОЛСКО ВРЕМЕ ВО ГРАДО-

ВИТЕ и ИНДУСТРИСКИТЕ МЕСТА 

I. општи ПРАВИЛА 
Член 1 

Обдаништата за деца од предшколско време се 
социјални институции на народната власт за дневно 
збринуење, негуење и друштвено воспитање децата 
во време од 3—7 години на животот. 

Обдаништето овозможуе на работната жена-мај-
ка активно да учествуе во стопанскиот, културниот, 
државниот и друштвено-политичкиот живот на на-
родот, а во исто време да подигне физички здрави 
и духовно јаки деца, полни животна радост и ства-
ралачки тежњи. 

Член 2 
Зарад остваруење целта од чл. 1 на овоа На-

патствие, обдаништето се грижи: 
I. Да со сите расположиви средства, плански 

исползуени, осигура на децата правилен телесни 
развиток, организирајќи ја околината, урег ја јот и 
р,ежимот во обдаништето така, да око ис!полнуе( 
сите искања на хигиената и до здравјето на детето 
од предшколско време. 

II. Да обезбеди на децата правилно друштвено 
воспитание и свестран развиток во духот на текови. 
вите на народно-ослободителната борба и зарад 
това обдаништето: 

а) разбудуе и изградуе ка ј децата, на живи и 
јасни прибери, приступачни на детинекото разбира-
ње, љубав опрема нашата убава татковина и нашите 
слободарски народи, спрема народните хероји и ју-
начката Југословенска 'армија, спрема ударниците и 
изградителите на нашето стопанство и културната 
обнова; 

б) со занимливи игри и занимавања, со умет-
нички' збор, со музика, пеење, екскурзии и про-
шетки во природата, со упознавање со околината. 
исполнуе задача на правилен умни развиток и умет-
ничкото воспитание на детето од предшколско вре-
ме; воспитава к а ј децата организираност, ги учи 
да се владат во колективот и заеднички да се 
играат; воспитуе поштуење спрема родителите и од-
расналите; ги навикуе децата исправно Да употре. 
бујат ствари со кои детето од предшколско време 
се ползуе и да ги чува. 

1Ц. Да со својата работа дава на родителите на 
штитениците жив пример за правилно домашно 
воспитание, негуење и подигнуење децата и заради 
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това да спроведи во самите фамилии планска кул-
турно.просветна и хигиенско здравствена работа, 
како и свестрана борба против детинските оболела. 

Член 8 
Во секое обданиште за децата од предшколско 

време земското Министерство за просвета преку 
надлежните просветни органи отвара детинска гра-
дина (забавиште). 

Работата во детинеста градина (забавиште) се 
изводуе според планот и програмот кои на основа, 
ние општите напатствија на Министерството за про-
света на сојузната влада пропишујат надлежните 
земски Министерства за просвета. 

Член 4 
Работата во детинесто обданиште и детинска, 

та градина (забавиште) се изводуе на мајчин јазик 
на детето. 

П. ОСНУЕЊЕ И ИЗДРЖУЕЊЕ ДЕТИНСКОТО 
ОБДАНИШТЕ 

Член 5 
Детинските обданишта ги основујат и издр-

жујат: 
а) народните одбори (реонски) во градовите и 

поголемите индустриски места и това во оние град-
ски реони во кои живее голем број деца од пред-
школско време, на кои се потребни обданишта; 

б) институции и индустриски претпријатиа, в-о 
кои е на работа повекје од 100 работнички и на. 
мештенички кои имаат деца, Овие претпријатија се 
должни да издржујат обданишта за децата на свој. 
те работнички и намештенички, и това според за-
долженијата кои со Законот за заштита работници, 
те се предвидени. 

Претпријатија, институции и надлештва, кои се 
задолжни да оснујат детиско обданиште можат по 
одобруење на окружниот или градскиот народни 'од-
бор, а уз согласност на месното синдикално векје, 
да се удружујат во цел на изградуење заеднички 
детински обданишта. 

Земските министерства за социјална политика на 
предлог на земскиот одбор на Единствените синди-
кати на работниците и намештениците, може да до-
носуе задолжи^ решениа за здружуење поедини 
претпријатија, институции и надлештва со помал 
број работнички и намештенички-мајки во цел на 
издржуење заеднички детински обданишта на тери-
торија на градот или индустриското насеље; 

в) синдикални оргаиизацији на 'поедини стру-
ковви сојузи на синдикатите на работниците и н'а-
мештениците во заедница со реонскиот народен 
одбор; 

г) секое земско Министерство за социјална по-
литика основуе, издржуе и води барем по едно свое 
угледно обданиште со детинска градина (забавиште), 
кое служи на потребите за стручно изградуење 
управниот, Социјално-здравствениот, воспитниот и 
останалиот обданишни персонал. 

Одлуката за постојавање задолженијата за осну-
ење и издржуење обданишта од точ. а) и б) на овој 
член донесуе градскиот извршни односно окружни 
народни одбор а по сослушуење месното синдикал-
но векје. 

Раководење со детинските обданишта од страна 
частни лица и частни организацији не може да се 
допушти, оти детинските обданишта се јавни ин-
ституции на државна грижа. 

Член 6 
Дозвола за оснуење и отварање обданишта од 

точ. а), б) и в) чл. 5 издава Оделението за соци-
ална грижа на градскиот извршни, односно окружни 
народни одбор, и това на основана следните за. 
должно поднесени податци; 

а) план на зградата со точно назначена намена 

на секоја просторија, како и план на детинското 
игралиште (овие планови мораат претходно да би-
дат одобрени од Техничкиот отсек на окружниот, 
односно градскиот народен одбор); 

б) извештај на реонскиот народен одбор за бро-
јот на децата од предшколско време на који требе 
обданишно збринуење во тој реон; 

в) предвидени капацитет на обдаништето; 
г) предлог на организационата програма на 

управната, социјално-здравствената и културно-про. 
светната служба во обдаништето; 

д) пресметка на приходите и расходите на обда-
ништето за првата година. 

III. УРЕГЈАЈ НА ДЕТИНСКОТО ОБДАНИШТЕ 

Член 7 
Зградата на обдаништето, по возможност за таа 

цел плански зидана или адаптирана, требе да биде 
на здраво земјиште, во чиста и мирна околина, со 
што повекје солине, зеленило и проветруење, со 
доволно пространо детинско игралиште и со заса-
дено земјиште, кое низ целата година ќе овозможи 
на децата боравење и прошетка на свеж воздух. 

Обданишната зграда требе по возможност да е 
опремена со тераси — веранди, кои се непрестано 
поврзани со детинските дневни соби. 

Член 8 
При изградба на новите згради на детинските об-

даништа, надлежните технички органи на народните 
власти мораат строго да се придржуат на прописи-
те на земските министерства за социјална политика 
за ѕидање и уредуење детинските обданишта, на-
рочно со обзир ни запремината на просториите, ми-
нималната кубатура и останалите хигијенско-сани. 
тарни, како и управно-организациони сакања. 

Член 9 
Просториите на обданишта гребе да одговарат 

на сите санитетско-хигијенски сакања, првенствено 
да се светли, солнчани, суви и со доволна кубатура. 
Расподелба на просториите требе да е практична, 
така да прегледноста олеснуе надзор на децата и 
над работата над персоналот. 

Секое обданиште мора да има најмалку една 
болесничка соба зарад брза изолација децата, који 
би се изненадно разболеле во обдаништето. 

Сите внатрешни површини (зидови, подови) тре-
бе да се така изработени или адаптирани да на 
најлесен начин може да се одржуе нивната безпре-
корна чистокја, како и да се лесно пристапачни на 
евентуална потребна дезинфекција. 

Член (10 
Просториите на обдаништата во кои децата го 

поминуат денот мораат да имаат средно најмалку 
8 м3 воздух на секое дете. 

За 30 деца се потребни најмалку две озеленија 
за (дневно бсравење од кои едно служи за трпеза-
рија! и за работа на детниската градина (забавиште) 
а другото за дневно боравење, игра и одмор. Обда-
ниптаите оделенија за дневно боравење на децата мо-
раат да имаат астали и столици со наслон (школски 
клупи се забранујат), орман со забавно-поучни ма-
теријал и играчки. Обданишните оделенија требе Д3 

се што поестетички украсени со слики и цвекје. 
Гардеробата мора да биде надвор од дневните 

соби. 
Член 11 

Секое обданиште гребе да биде снабдуе,но со 
доволни количества на намештај и други неопходно 
инвентарен предмети (тврди и меки ствари, трпеза-
риски садови и прибор, кујнски сарови, предмети за 
негуење деца, играчки и педагошки помокјни сред-
ства). Сите тие предмети мораат да одговарат на 
определената намена, практичност на употребата и 
сакањата на детинеста хигијена. 
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Намештајот мора да биде прилагоден на воз-
растот на децата. Секое дете мора да има засебно 
летало за дневен одмор, покривач, убрус, чаршав, 
четки,ца за заби, бришалка, а помладите деца свој 
нокјни сад. Секоја обданишна група мора Да има 
поголем број густи чешли, кои редовно се дезинфи-
кујат во дезинфекционо средство. 

Член 12 
Земските министерства за социјална политика УЗ 

соработујачка на земските мин,истерства за народно 
здравје требе да пропишат подробни прописи за об-
даништните згради, игралишта, како и за инвентар, 
ските предмети и внатрешниот урегјај на обдани. 
штата. 

IV. СТРУКТУРА НА ОБДАНИШТАТА 
Член 13 

Организационата структура на обдаништата мора 
да се прилагоди на животните потреби на свој-
те штитеници, односно на работното време на. нив-
ните на работа МАЈКИ (старатели). 

Член 14 
Времето кое децата го поминаат во обдаништето 

се определуе според работното време на мајките од-
носно старателите и се движи од 8. 10 и 12 саати 
дневно. 

Член 15 
Ако обдаништето служи на мајките који рабо-

тат во претпријатијата преку ден во две смени, и 
обдаништето гребе да се оспособи да ги прима ни,в-
ните деца во две смени. 

Член 16 
Во обда,ииштата од чл. 15 времето за одредуење 

и отидуење на децата дома мора да биде по возмож-
ност така подесено, да што помалку се расипуе нор-
малниот режим (дневниот ред) на детето во обдани-
штето. Бројот на децата во смените гребе да биде 
подесен така, да се не преоптеретуе една смена на 
сметка на другата. Бројот на децата во обете смени 
на една група не требе да биде поголем од 40—45 
деца, а во една смена и една група не требе да биде 
поголем од 25. Секоја смен,а ја збр,инуе и негуе за-
себен персонал. 

За да децата од две смени не би се составу ел е 
и натрупуеле во чекаоницата, требе да се одвојат 
децата који довогЈат за другата смена од децата од 
првата смена, така да се предавање децата, на пр-
вата смена /изврши дури после завршеното примање 
на другата смена во обдаништето. 

Член 17 
За децата чии родители работат и нокје можат 

да се организуат или посебни обданишт,а или посе-
бни одделенија во редовните обдатишта. 

Член 18 
Во обданишното одделение за денонокјни групи, 

односно во посебно обданиште за тие деца, се при-
маат само оние деца чии мајки во токот на целата 
недела работат во нокјна смена, ,а на основание на 
теренската контрола се докажало да кај кукјат,а ни 
нокје немаат ни,кој на кој би могле да ги поверат 
своите деца. Кога мајката пак работи во дневната 
смена, она го донесуе детето само преку ден. 

Денонокјната група мора да има засебна соба за 
следење и засебна соба за дневен боравок. 

Член 19 
Број на децата, кои деноноќно се зацржуат во 

обдаништата на едно место, не смее да биде поголем 
од 30% на целокупниот број деца во сите обданишта 
на истото место. Ако е бројот на децата за деноно-
кјни групи голем, целисходно ќе биде да се за нив 
органшуе засебно обданиште. Ако е нивниот број 

мал, дозволено е да се групираат во една група, и 
ако во тој случај мор ат да бидат заедно деца од 
разна старост, т. е. од 3—7 години. 

Член 20 
За слаби и р-ахитични деца и за реконвалесценти 

после тешки болести, како и за деца кои болуат од 
полесни облици на туберкулоза оболуења, можат 
да се организујат специјални обданишта на санато. 
риумски тип, или, пак, специјално одделение во нор-
малните обданишта (саиаториумско одделение). 

Член 21 
Овоа специјално санаториумеко одделение може 

да се образуе един о кога во обдаништето постојат 
возможности за потполна и трајна изолациј,а на тие 
специјални одделенија мегјусобно и за нивната изо-
лација од здравите г,рупи деца. 

Член 22 
Во обдаништата на санатор кукоски т,ип, односно 

во санаториум-еките одделенија детиштата исхрана 
мора да биде ној а чепа и прилагодена на здравстве-
н-ите потреби на тие оболели или слаби деца, 

Член 23 
Обдаништето работи преку цела година, исклу-

чуејки празничните денови во кои претпријатија и 
институциите не работат, и одредените денови на 
летниот одмор, кога децата се упатуат на опора-
вуење и летов,ање. 

V. ПРИМАЊЕ ДЕЦА ВО ОБДАНИШТЕ 

Член 24 
При,мање децата во обданиште врши управникот 

на оОДаништето на предлог на обданишната сестра 
и по возможност на стручното мнение на лекарот. 

При пријавуењето на детето за обданиште, мора 
да се утврди да ли постојат следните предуслови за 
примањето: 

а) да е мајката вистина на -работа преку ден ван 
кукјата (да се докаже со потврда на синдикалната 
подружница); 

б) да детето нее помладо од 3 години ни по-
старо од 7 години (Да се докаже со уверење за 
возраетот на детето); 

в) да детето нема здравствени контраиндикации 
за прим,ање во обдаништето (да се утврди по возмо-
жност со лекарски преглед). 

ѓ Член 25 
Обданишната сестра должна е да (извиди кај ку-

к а т а на детето условите под кои детето живеело во 
фамилиј,ата и да на основание утврденото стање 
поднесе свој предлог за примање детето во обда-
ниште. 

Член 26 
Извидуење на обданишната сестра од чл. 25 е 

потребно од следните разлози: 
а) да се утврди, да детето не довогја од инфек-

тивна средина; 
б) да се извиди да ли кај кукјата вистина нема 

ни еден член на ф,амилијата кој би за време отса-
ството на мајката која е на работа мото л вистински 
да прими на себе чување, негуење, исхрана и воспи. 
туење, на детето; 

в) да се извиди какви потреби постојат за хиги-
јенско-здравств-ена и културно-лросветна работа во 
фамилијата (точ. Ш чл. 2). 

Член 27 
Исклучително од прописите на точ. а) чл. 24 де-

тето може да се прим,и во обданиште и во следните 
случаи: 

а) ако мајката е болна или ако е на порогјај 
или во бабиње, така да не може да посвети доста-
тачно внимание на детето; 
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б) ако мајкат,а за (Долг период на време, со исклу-
чителна приврегјујукја, работа во кукјата е толку 
завземена да не може да посвети достаточно в,нима-
ние на детето; 

в) ако се приликите во кукјата такви да од во-
спитни разлози или од здравствени узроци за детето 
е неопходно потребно Да1 се преку ден од-влечи1 од 
кук јата; 

г) ако е детето со смрта на мајката останало 
иолускраче, а во фамилијата нема никој кој би ви-
стински примил на себе чување, негуење, исх,рана и 
воспитуење на детето; 

д) ако е детето со смрт,а на обата родители да-
дено на подигање на старатели, а оние ќе бидат 
преку ден запослени. 

Член 28 
Задолжителен лекарски преглед на детето ари 

примањето во обданиште има за цел да се утврди 
стањето на здравјето на детето и да се избегне 
возможноста да се во обдаништето внесе инфекција. 

Лекарот на обдаништет,о ги врши овие прегледи 
во засебна одаја на обдаништето, која требе да е 
строго издвоена ОД просторните каде се најдувајат 
обданишните дец,а. 

Член 29 
При земањето анамиеза, лекарот ќе обрати на-

рочно внимание на следните нодатци: 
а) за пораните болести и 'Сегашното здравствено 

стан.е на родителите; 
б) за сегашното здравствено стање на бракјата 

и сестрите на детето кое требе да се прими во обда-
ништето; 

в) за сегашното здравствено станке на другите 
лица кои стануат во истиот стан со детето; 

;г) за пораните болести на детето кои се уни шуат, 
а нарочно за прележаните инфективни болести; 

д) за порано извршените цеплења (пелцуења) и 
биолошките реакции кај детето кое се прима во обда-
дашгтето; 

гј) за токот на сегашната болест ако детето нее 
здраво. 

Член 30 
При прегледот на детето лекарот ќе обрати на-

рочно внимание на след,ните Подробности: 
а) општо впечатление на детето и температура 

на телото; 
б) преглед; кожата и деловите на главата искри-

вени со коса', поради евентуално најдуење п,иодер-
мија, шуга, гл,ивични оболуења (трихоф:итија1, фавус), 
сифилис; 

в) преглед на ждрелото и носот, как,о и надво-
решниот преглед ушите (во сомнителни случаји мора 
да се земе брис за анализа поради евентуално про-
најдуење бацили на дифтерија); 

г) надворешен преглед очите, при кое ќе се 
обрати нарочно внимание на евентуалната сумња на 
трахом; 

д) преглед живчаниот оистем, при кое ќе се 
обрати нарочно внимание н,а евентуалните знаци на 
имбецилност и идиотизам, како и за потешки орган-
ски оштетуењ,а (парализи и тн.); 

гј) преглед н,а внатрешните органи; 
е) преглед полните органи, со земање материјал 

од вагина и чмарот кај девојчињата, за п,реглед на 
гонореја, ако постои секреција; 

ж) преглед алиштат,а на детето (поради вошки). 
Воколку кај лекарот ,кој го прегледуе детето за 

упис, постои некое самнение во поглед на дијагноза, 
детето ќе се упати на дополн,ителен с п еци ј алистичен 
преглед во подоена санитарна институција на народ-
ната вл,аст во истото место. 

,Во волку институцијата во која детето е пре-
гледано за упишуење во обдаништето не располага 
со сопствена лабораторија, земениот материјал за 
анализа ќе го прат,и на подоената лабораторија на 
соодветната санитарна институција на истото место, 
која е должна да ја изврши таја анализа што побргу: 

Член 31 
По завршениот преглед, лекарот заклучуе да ли 

е детето способно за примање во обдаништето или 
нее и за това поднесуе свое стручно мнение на 
управникот. Својот заклучок, со точна ознака на 
евентуалните контраиндикации, го упи,шуе во здрав-
ствен лист, во кој задолжително ги упишуе и авам-
нестичките податци кои се добиени од родителите 
и сите резулт,ати на прегледот на детето. 

Ако лекар,от нашол да детето нее способно за 
примање во обданиште, тој соопштуе на родителите 
причината зашто детето не може да се приеме, и 
ги советуе каде можат детето да го лекуат, па да 
се оспособи за примање. 

Упишуење и примање на детето во обданиште 
не смее да се изврши подоцна од 2—3 дена после ле-
карскиот преглед. 

Член 32 
Забрането е да се примат во обданиште: 
а) деца' со фебрилни оболуења; 
б) деца со акутни инфективни оболуења, до за-

вршеток периодот н,а инфективноста; 
в) деца со инфективни или паразитарни обо-

луења на кожата или делот на главата покривен 
со коса; 

г) деца со мани,фестим ((изразени) туберкулоза! 
оболуења (според општиот преглед, се врши по 
возможност и лабораториски и рентгенолошки пре-
глед); 

д) деца кои болујат од гонореја и деца во зара-
зен стадиум на сифилис; 

гј) деца кои болуат од тракома во заразниот 
стадиум; 

е) деца епилептичар^ и деца со потешки орга-
ни,ски оштетуења на нервниот систем (со па радман); 

ж) слепи и глувонеми деца, како и деца со очи-
гледно изразен идиотизам или имбецилност; 

з) деца чие здравје од макар кои разлози по-
баруе болничко лекуење. 

Член 33 
Ако во обдаништето може да се организуе спе-

цијална (сенатор иу мека) група за деца заразени со 
туберкулоза, тогај можат да се примат и деца од 
том. г) чл. 32, те деца со клиничко рентгенелошка 
манифестација на свежото оболуење (туберкулоза на 
бронхијалните жлезди, инфилтрација на плукјата или 
плукјниот хилус, полесна афекција на плукјиата ма-
рамица), а во периодот без температура и во ста-
диум на компензација на процесот. 

Член 34 , 
Децата со позитивна туберкулниска реакција, без 

свежа изразена клинично-рентгенолошка реакција, 
се примат во обданиште. 

Член 35 
Децата кои порано болуеле од гонореја или си-

филис можат да се примат во обданиште ако лекарот 
специјалист донесол заклучок, да детето не преста-
вуе опасност на зараза за околијата и да може да 
биде примено во обдаништето. 

Член 36 
Управникот на обдаништето упишуе секое при-

мено дете во приемната книга на обдаништето. Ле-
карот на обдаништето после примањето одновно го 
прегледуе секое дете, унесуе податци во здравстве-
ниот лист кои редовно го води, внесуејки историјата 
на развивањето на детето во обдаништето и истори-
јата на интеркурентните оболуења на детето во обда-
ништето. 

Член 37 
Уклонуење детето од детинесто обданиште се 

допушта само во случај ако наступат причините од 
чл. 32 или поради преселуење родителите па се де-
тето преводи во обданиште во друг станбен рејон. 
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VI. ОПСКРБА НА ДЕЦАТА ВО ОБДАНИШТЕ 
Член 38 

Сите деца во обданиште мораат да бидат обезбе-
дени со исхрана која според својот квалитет и кван-
титет одговору^ на возрастот на децата и сакањата 
на детинската хигијена. 

Децата во обдаништето храна добиваат преку 
ден: најмалку три пати ако детето о с т а н у в а обда. 
ништето 8 часови, 4 пати ако остануе 10 и 5 пати ако 
остануе новите од 12 часови. 

На штикјеникот на обдаништето кои поради бо-
леста морал да остане дома, може по потреба да се 
издава обданишна храна, да се носи дома (храната 
во тој случај ќе ја зема мајката на штикјеникот, од-
носно старателот или лицето кое го овластат). 

Член 39 
Земското Министерство за народно здравје издава 

подробни напатств-ија за изработуење Јелошник. 
При издавањето напатствија за изработуење је-

ловник и таблици за исхрана, земското Министерство 
за народното здравје во поглед количеството (кван-
титетот) на храната, која се дава на децата во обда-
ништето, гребе да усвои следните смерници: 

а) просечна хранителна вредност (енергетичка, 
калориска вредност) на целодневната храна за дете 
од 3 години гребе да износи 1,200 калории, за дете 
од 4 години 1.350 к а лорин, за дете од 5 години 1.500 
калории, за дете од 6 години 1.600 калории. 

Во времето но зимски студеви, на децата е по-
требно новите, а во времето на летните жештини 
нешто помалку храна од предложената просечност. 

Калориската вредност се пресметуе на целокуп-
ниот број на децата во обдаништето а храната се 
дели според возрастот и индивидуалните потреби на 
децата. ' 

Векје при делењето храна, или дур накнадно при 
додавањето по фтори пат требе да се води сметка 
за тоа да на извесни деца стварно требе нешто ло-
вите храна но на други (на децата кои ги прераснале 
врсниците на својот возраст, на децата кои се на-
рочно многу движат, на децата кои се по природа 
нарочно јешни, на децата кои потполно прездравеле 
од некоја болест, на децата кои со еден дел се хра-
нат дома, па тој дел на исхраната им е оскуден и ти.). 

По прашањето да ли децата достатачно се хранат 
или не, требе да одлучуе и изгледот на децата (ста-
нчето на нивната ухрањеност) и нивниот осекјај на 
ситост и гладост; овој критериум е уште и поважен 
но исправна калорична сметка, но кој е ипак од го-
лема полза, како објективна контрола на 'субјектив-
ните критериуми. 

На дете кое еден дел храна добива дома (на пр. 
појадок, или вечера или обата), неке се издава тој 
оброк во обдаништето. 

Храната за цел ден во обдаништето ќе се распо-
дели на поедини оброци така да ручекот биде најјак, 
првиот појадок и вечерата средна јакост, а вториот 
појадок (каде се дава) и ужина да бидат најслаби. 

Ако децата во обдаништето се ранат 4 пати днев-
но, што е најподеоно, храната за цел ден ќе се по-
дели така да на поедини оброци отпагја приближно 
следниот проценат на вкупната дневна калорична 
вредност: 

појадок 20—25% 
ручок — — - 35—40% 
ужина 10—15% 
вечера 20—25% 

б) во поглед каквокјата (квалитетот) на храната 
која се дава на децата во обдаништето, гребе да се 
држи на следното: 

Сите деца морат да добиваат достатачно млеко 
и това најмалку 1—2 пати дневно. 

Сите деца мораат да добиват достатачно кон-
зервиран зарзават и тазе емиш, а според сезонските 
возможности', кад нема други сезонски емиш требе 
да се добијат јаболка 

Во детинската храна требе да има и путер или 
кајмак. 

Ползувателно е да се барем секој трекји ден дава 
јајца или манџи во кои се јајцата знатен соста-
вен дел. 

Месо не е неопходно во исхрана на децата на 
обданишниот возраст ако децата добиват достатачно 
млеко, сирење, јајца, оти големи количества месо мо-
жат да бидат штетни, това требе да се давањето на 
месо у.ногу ограничи. 

Не би било подесно ако би се поголемиот дел на 
дневната потреба за храна покривал на тој начин 
што би се на децата давало голем-и количества леб, 
а штедило на други намирници; нарочно на најмла-
дите обданишни деца, од 3—4 години, гребе да се 
ограничи дневниот оброк на леб на 150—200 гр. 

Во сезонското време кога не може да се дава 
храна која е богата со витамини, на децата требе 
да се обезбеди внесуење витамини во друга форма 
(рибино масло, чај од суви плодови на типови, син-
тетични витамински препарати итд.). 

Каквокјата на храна не зависи само од намир-
ниците кои се употребени, туку и од готвењето хра-
ната во кујни, од благовременото сервирање на де-
цата и од начинот како се сервира храната; загова 
е неопходно да се на тие моменти обракја најго-
лемо внимание. 

Составуењето деловник, составот на поедини 
маици и готвење храната во кујни требе да се при-
лагодуе на месните адети на народот и навиките на 
децата, но това само во онолку мерка воколку това 
некје има штетно дејство на здравјето на децата. 

По сите прашања на детинската исхрана, обдани-
штето мора да е во стален тесен додир со родите-
лите а нарочно во цел да Просветно и воспитно деј-
ствуе на родителите во поглед на здрав начин на 
ранењето децата во фамилијата. 

Член 40 
Управникот и лекарот на обдаништето со обда-

нишниот одбор на родителите изработуат 15-дневни 
јеловници и таблици на исхраната кои ги потврдуе 
одделението за социјална грижа на градскиот одно. 
сно окружниот народен одбор. 

Член 41 
На децата во обданиште мора да биде осигурено 

физичко негуење кое одговору е на нивниот возраст 
и сакањето на детинеста хигијена. За исправно фи-
зичко негуење на децата одговорни се управникот, 
лекарот, заштитниот и воспитниот персонал. 

Член 42 
Обдаништата мораат да обезбедат на децата до-

статачно секоедневно боравење на свеж воздух: игри 
на обдаништното игралиште, шетања во кругот на 
обдаништето или на блиските ливади, одмор (леже-
ње и сон) во одредено време на денот на веранда 
или на пошумено земјиште на обдаништето и слично. 

Секое дете во обдаништето мора да има по-
требно летало и покривач, поради одбор после ручек. 

На децата мора да се обезбеди потполно и пра-
вилно исползување воздухот, водата и солнцето, из-
водејки детински игри и фискултурни вежби. 

Член 43 
И во времето кога децата во обдаништето не се 

запослени со настава во обданишната детинска гра-
дина, т. е. за време јадењето, шетањето и играта на 
детинското игралиште, лежење во цел на одмор и тн., 
целокупната постапка со децата мора да биде таква 
да служи на нивното физичко ојакнуење и правилно 
воспитање. Во тоа време во детинското воспитање 
соработуе со педагошкиот персонал и медицинскиот 
персонал на обдаништето. 

Член 44 
Ако постоји возможност децата преку лето се пра-

шаат во летувалишта и опоравилишта, организуени 
ван градот. 
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VII. ОСНОВИ НА ВОСПИТНАТА РАБОТА НА 
ОБДАНИШТЕТО 

а) Општи забелешки 

Член 45 
Чување здравјето и телесно и духовно воспитање 

кое одговоруе на особините и способностите на пое-
дино дете е главна задача на овие институции. Мај-
кината грижа за децата е главна линија на целокуп-
ната работа во обдаништето. 

Член 46 
Воспитачот мора секој пат да даде на децата по. 

буда да се радосни. Радоста е најарно воспитно сред-
ство. Радост при занимавањето, радост во играта, ра-
дост во учење. Радоста чини да се децата добри, 
послушни и дружељубиви; она отклонуе мразост и 
непријателство. 

Член 47 
Воспитниот персонал мора добро да ги познава 

децата за који се грижи како со обзир на нивната 
телесна конструкција, така и со обзир на нивниот 
душевни развој. 

Член 48 
Воспитачот мора да биде во своето опходуење 

со децата секој пат праведен, доследен, љубезен и 
строг, но никојпат зловолен и превртлив. Он сам 
мора на децата да биде најарен пример, а нарочно 
во уредноста. 
\ 

Член 49 
Децата требе да се воспитават така да постанат 

свесно дисциплинуени. За да се постигне това требе 
да се настои децата сами да увидат што смејат, а 
што не смејат. Значи, кај нив требе да се развива 
критички дух. Тоа ќе се постигне најарно преку обда-
нишните пионирски организации. Децата сами ги из-
бираат својте управи, одржујат најмалку еднаш не-
делно часови на заедница, кои не трајат повекје од 
30 до 45 минути, а на кои довогја до изрежа ј кри-
тика и самокритика. Децата тука колективно поста-
вујат за себе нови задачи, водат сметка за извршу-
ење старите задачи, се договарат за натфрлуење по 
разни сектори за колективна работа, одлучујат за на-
гради и т. н. На заедниците присаствуе воспитачот, 
али само како советодавно лице. 

Член 50 
Во случај кога поедино дете се покажуе посто-

јано непослушно, непарно, аљкаво, кога непристојно 
се поднесуе, кога чини учестани прекршуења и испади, 
кога во него почне да се обелоденуе леност, себич-
ност или суровост, воспитачот ќе настоји да со по-
лесни воспитни мерки (со поука, нотстакнуење, со 
пример, опомена, самокритика и т. н.) такви појави 
предупреди и по време искорени. Ако при това поуки, 
опомени и слично не би биле доволни, ќе се приме-
нат и построги дисциплинско-воспитни мерки. При 
одредуење на тие воспитно-дисциплниски мерки тре-
бе да се настои, да се одреди онаа мерка, која за да-
дениот случај е најприкладна и најподесна обдани-
шниот штикјеник да го одучи од понатакашно вр-
шење такви и слични иступи. При това требе да се 
имат во вид индивидуалните особини на детето спо-
ред кои дисцип^инско-воспитната мерка се опреде-
луе. Казните се изречујат од страна на детинскиот 
колектив-целата обданишна група. Секоја поруга и 
телесно казнуење, како и казнуење со ускратуење 
оброкот на храната, најстрого се забранети. 

Член 51 
Најарен успех во воспитанието и негуење децата 

може да се постигне кога персоналот во обдаништата 
помегју себе се поможуе, и со пожртвовање, самоод-
речуење, а пред сето со љубав ги врши својите 
должности. 

Член 52 
Воспитачева е должност да се грижи за теле-

сни и душевни развој на секое дете. Он води деца 
на прошетка, на бањање, работи со нив во бавча и 
просториите на обдаништето, пее со децата, чита и 
им прикажуе прикаски, им поможуе во вршењето 
разни задачи, спрема со нив програми за разни све-
чености, вежба со нив телесни вежби и покрстен 
игри, води сметки за нивниот живот дома, за нив-
ното довогјање во обданиште и отидуење кон кук-
јите и не пропушта ниедна прилика со која би могол 
да посматра особините на поедино дете, и на осно-
вание утврдените опаски влија на телесни и душевни 
напредок на секое поедино дете. -

Член 53 
Воспитачот на децата во обдаништето требе за 

секое дете да знае од каква средина довогја, што се 
неговите родители и како е нивниот социјален по-
ложај, бројот на децата во фамилијата и кое дете 
е по редот, однос на родителите спроти обданиште-
то, кој и како се грижи за детето и неговото воспи-
тање и што работи детето дома, далечност на детин-
скиот стан од обдаништето, број и големина На стан-
бените простории, број на постељи, здравствени при-
лики дома, алкохол во фамилијата и други евенту-
ални оптеретености или телесни и душевни недоста-
тоци во фамилијата. 

Член 54 
Запознавање детиштата околина и расмотруење 

детинскиот телесни и душевни развој е потребно од 
два разлога: 1) олеснуе на воспитачот запознавање 
со детето и разбирање неговите битни особини; 2) 
овозможуе на воспитачот да правилно ги расподели 
децата по групите и да со нив што поарно изводуе 
воспитна работа. 

Член 55 
Воспитачот требе во педагошкиот лист, во рубри-

ката осмотруење детинските особини, да бележи како 
влија околината на неговото самостојно мислење, ка-
ква е неговата способност за внимание, богаството на 
речникот ,и паметуење, марљивост, љубов за вистина, 
како се изразуе и прикажуе, детински однос спрема 
игрите (који игри му се најмили, да ли се повела 
на правилата на истите, желае ли да игра водачка 
ролја и т. н.). Детински однос спрема учителот, роди-
телите, бракјата и сестрите, другарите во обданиште, 
познаниците, животињите, да ли детето БОЛИ само-
тија или друштво, однос на детето спроти обдани. 
штето и поедини занимавања (кое занимавање му е 
најмило, каде успева без по\'окј, каде тешко успева 
и ако се труди и сака, колку време му требе да е 
изврши задачата, кој му поможуе, воспитач или по-
старо или помладо дете од него, машко или женско). 
Однос на детето според разни собитија, како де-
тето се поднесуе за време одморот, за време зимање 
оброкот, какви казни добива во обдаништето, зашто, 
како на нив реагуе, да ли е пристапачно на воспит-
ното влијание и да ли има смисал за ред и чистокја 
во обдаништето. Типичн,и особини на поединците, да 
ли тепка или има некој друг говорни недостаток, те-
лесни недостаток, да ли желае кавга. За нарочна спо-
собност н,а детето воспитачот донесуе закључци на 
основаниве детинските цртарии и работи. 

6) Редовно дневно занимавање 

Член 56 
Воспитачот е должен со својата група деца да ги 

работи сите работи који ,се предвидени во планот на 
редовното дневно занимавање на неговата група. 

Член 57 
Од правилното организуење на дневното зани-

мавање зависи успех на работат,а во обдаништето 

9 
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Правилен режим на денот е најарен основ за здравје 
на детето и за неговиот телесни и душевни развој. 

Член 58 
Извесна ритмика во животот на детето е основа 

на целоку,пната хит иј ен а на неговиот жив ман и си-
стем. Од здравиот т свеж жив чани систем во многу 
зависи правилно физичко развивање на детет,о и 
неговото телесно здравје. Во истата зависност е и 
духовни развој на детето и успех на сите педагошки 
настојања во негова полза. 

З,агова е неопходно за секое обданиште да има 
свој јасно и подробно утврден распоред на редовно 
дневно занимавање и на тој распоред да се при-
држуе. 

Член 59 
Распоредот на редовното дневно занимавање го 

изработуе на почетокот на секое годишно време 
Управителот на обдаништето во споразум со лекарот 
и стручниот персонал, а според напатствијата, пра-
вилниците и про,писите на надлежните земски мини-
стерства. 

Член 60 
Со обзир на децата, распоредот на редовното 

дневно занимавање требе така да е саставен да одго-
вара на следните сакање: 

а) ниедно занимавање, макар која врста сино било, 
не смее да трае толку долго да би ги довело децата 
до состојание на умор, а камо ли во с остоја ние на 
премор еност; 

б) наизменичност на занимавањето ,на разни врсти 
гребе да служи за одморуење во текот на занима-
вањето; 

в) со менувањето занимавањето мора да се пред-
види, спрем,а спечаленото искуство, состојанието на 
полесна замореност; 

г) нарочно е неопход,на наизменичност помегју 
занимавањата од духовна и телесна сфера, т. е. по-
меѓу занимавањата во педагошка цел од една 
страна и физичка култура, земање хран,а и т. сл. од 
друга страна; 

д) како после и,звесен подолг период зан,има-
вања на разни врсти, настапуе општа замореност и 
умор, не смееме да дозволиме уморот да се подигне 
на степен на премореност, па загова е неопходно пе-
риодите на занимавањата да бидат и,спрекинат,и со 
периоди на покус и подолг потполн одмор. 

При наредбата на редовното дневно занимавање 
гребе да се води смитка и за овие основни принципи: 
период,ичност на оброците секој три и пол до четири 
часа, за земање секој оброк по поло,вин саат, бора-
вење на воздух три до четири сата дневно, дневно 
спиење два сата за најмлада ,и по еден сат за средна 
и постара група, сменуење игрите со покрети и 
игрите на место. 

Член 61 
Пример на распоредот н,а редовното дневно за-

нимавање на децата во обдаништето, во кое извесен 
број деца се задржуе и преку нокј, а известен број 
долази само преку ден: стануење за децата од 7,30 
до 8 саѓи. Довогјање ек,стерните деца за појадок и 
собор на сите деца од 8—9. Работа во детинеста 
градина (забавиште), вежби, ,игри, занимавање на 
воздух, прошетки од 9—12. Ручок од 12—13. Дневни 
одмор (сп,иење За најмладата група од 13—15, а за 
средња и постара груп,а ОД 13—14 саѓи. Работа ,во 
забавиште^ или занимавање за најмладата група 
од 15—16, за средна и по,стар,а група од 14—16 саати. 
Ужи,на од 16—16,30. Екстерни^ деца си одат дома. 
За децата кој,и останујат во обдаништето: прошетки, 
игри, занимавања, од 17—19. Вечера од 19—20. Спиење 
од 20 сати. 

Член 62 
При пропиш,уењето ,на редовното дневно зани-

мавање ќе се води н ар очна с,метка: 
1) за сакањата на чл. 46; ^ 

2) за најподесното дневно време за довогјање и 
отидуење на децата а според в,ремето на работата на 
нивните мајки; 

3) за месните адети и навики на децата, во колку 
това не би бил,о штетно по здравјето и духовниот 
развој ,на децата; 

4) за годишното време, кое влијае на изборот 
на најподесното време за боравење на слободен 
воздух; 

5) за реалните возможности на обдаништето да 
пропишаниот распоред на редовното дневно зани-
мавање постојано го приведуе во дело. 

в) Групирање на децата , 
Член 63 

Прав,илно ,групирање на децата е најарен услов 
за правилно изводуење воспитната работа. 

Како во обдаништето се ,примаат деца од 3—7 
години на животот, тов,а ќе биде потребно да се де-
цата со обзир на узраетот и нивните телесни и ду-
шевни способности грулират во 4 групи. 

Член 64 
Во првата група на најмладите се определујат 

оние тригодишни деца, ,кои несе уште способни да 
можат да участвујат во планското и програмското 
воепитање во детинската градина (забавиште). 

Член 65 
Во втората груп,а на најмладите довогјат деца 

кои прават ,во детинската градин,а (забавиште) група 
на најмладите. Това се повекјина деца од 4—5 години 
на живот и оние тригодишни деца, кои се телесно 
и душев,но т,ака добро развиени, да можат, на пред-
лог на лекарот, да учествујат ,во планскиот и про-
грамскиот начин на воспитание во детинската гра-
дина (забавиште). 

Член 66 
Во трекјата група, се деца кои во детинеста 

градина (забавиште) чинат средна груп,а. Това се 
деца од 5—6 ,години и оние деца кои според својте 
способности во душевниот развој се упатујат во таја 
група, 

Член 67 
Во четврта група се децата кои во детинската 

градина (забавиште) се во најстарата група. Това се 
деца од 6—7 години на живот и оние помлади деца 
кои според својте способ,ности во душевниот развој 
се упатујат во таа група. 

Член 68 
Со првата група на најмладите, т. е. со онаа група 

деца кои уште не можат да бидат примени во детин-
е с т а градина (забавиште), се занимават п,реку це-
лиот ден обда,нишн,ите сестри и помокјни воспитани. 
Они ги хранат, бањат, пер,ат, чешлат, водат во ,про-
шетка, изводот со нив разни телесни вежби и игри 
п,о иапатствијата на лекарот и гл,авните обдаеишни 
сестри. 

Член 69 
Децата кои се п,римени во детинската градина 

(забавиште), било да се оно навогја во самото обда-
ниште или во непосредната близина, се пракјаат во 
определено време во забавиште. 

Со овие деца се занимават пред и после св,р-
шената работа во детинеста градина воспитачите 
и нив-ните помошници спрема планот на редовно 
дневно занимавање во обдаништето. 

г) Работа во обдаништето 
1) Т е л е с н и в е ж б и 

Член 70 
Основни задачи на телесното вежбање се: обе. 

збедуење нормален телесни развиток, фо,рмирање и 
очеличуење дети,њскиот организам који расте, во-
спитавање на марливост и усавршуење детињските 
покрети. 
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2) В о с п и т а ш е к у л т у р н о х и г и е н с к и т е 
н а в и к и 

Член 71 
Децата гребе да се навикават на чистокја телото 

и лична уредност, кај нив требе да се воспита љу-
бан спрема чистокјата и редот во нивната околина 
и да се развива непрекината активност во испол-
нуење сето оноа што \ожат сама да работат. 

3) Р а з в и в а њ е на п о к р е т и т е 
Член 72 

На развивање покретите кај детето требе да се 
посвети грижливо внимание и да се вршат редовно 
и систематски. Основни задачи на овоа занимавање се 
развивање и усавршуење елементарните покрети : 
одење, трпење, рипање, како и развивање активност, 
смелост, покретност и дисциплинованост. 

Овие задачи се остварујат првенствено низ по-
кретни игри. Оние преставујат основна форма на 
работата во телесното воспитание и поможујат пра-
вилно да се организуе детинскиот колектив. 

4) И г р а 

Член 73 
Играта је нарочно важна за воспитна работа во 

обданишта. Децата гребе да се што повише иг-
раат на чист воздух по дворот. 

Секоја игра која се изводуе по определен план, 
влијае на душевни и телесни развој на детето. Де-
цата постанујат телесно и духовно поспремни, се на-
учујат брзо да чујат, поарно да лазат, правилно да 
схватат, сами да одлучујат и снавогјат во различни 
ситуацији. Со игра се развива и с\исал за заеднички 
живот, па влијае и на карактерот на детето. 

Член 74 
Играта и запослуење на детето гребе така да се 

подеси да одговараат на узрастот на децата и на 
нивните душевни и телесни способности. Покрај това 
гребе да се води сметка за това да играта и за-
иослуењето несе од више еднолични и на децата до-
садни. Требе да се погрижат за разноврсност на 
играта. 

Се препоручујат игри 1со покрет,^ игри со пе-
ење, игри со кукли и со разни играчки, игри за аста-
лот и разни друштвени игри. 

Децата гребе за игра да се групираат и на се-
која група да се одреди место за игра. 

На тој начин можат сите деца истовремено да се 
запослат. 

5) С о р а б о т у в а в н а д е ц а т а 

Член 75 
Покрај играта е важно воспитно средство 'сора-

ботував на децата. Овоа се постигнуе на тој начин 
што на децата прво се објасни ред и начин на ра-
ботата и запослуењето во обдаништето, па тога! од 
нив се сака да и они сами се грижат и сами во оп-
ределено време да свршујат дневни работи. На де-
цата не гребе секој пат да се наредуе што гребе да 
учинат, но децата се советујат, нарочно во поста-
рите групи, да од својета средина изберујат другари 
кои ќе се грижат за ред и поделба на работата во 
поедини групи. На овој начин децата најарно ќе на-
учат да сванат одговорноста за ред и изведував ра-
ботите, и, што за извршуење работата е многу 
важно, децата почнујат да разбират почеток, наста-
вок, тешкотији и ред во кој гребе да се изврши се-
која работа. 

Овакав успех може да се постигне кога воспит-
ниот и наставниот персонал строго води сметка, се-
која работа да се изврши во ред, чисто и правилно 
па се при тов-а пази на ред и на чистокја на телото, 
оделото, обукјата и т. н. 

6) Ц р т а њ е , м о д е л у е њ е и р а б о т а с о 
д р у г м а т е р и ј а л 

Член 76 
Во тесна врска со играта се и овие занимавања: 

цртање, моделуеае и работа со друг материјал, ка-
ко што е артија, картон, дрво, песок и ,др. Оваа рач-
на работа во ствар е една форма на дидактична игра. 
Детето не само да ужива во изградбата на својте 
творуења, ео со нив може веднага и да се игра. 

Овие форми на занимавање донесуат на децата 
многу радости и задоволства, а покрај това тие за-
нимавања убрзујат на у.ногу ефикасен начин општи-
от духовни развиток на детето. Под правилното ра-
ководство на воспитаните оние подот акиу ат разви-
ток на 'отваралачки сили кај детето, оние влијаат на 
отварање уметнички вкус, развиват ка ј детето мокј 
на запазува^ и схватаае, активно-ст, воља,, упорност 
и морална способност за совладував препреките. 
Освем това оние развиват кај децата смисал за ме-
реае од око, поаатие за форма, боја, големина и 
простор. 

Поставана задачата кај ов-оа занимавање може 
да се изводуе на овој начин: 1) на детет,о се дава 
потполна слобода да само одреди што ќе црта 'Или 
у работи; 2) секоја групите на деца заеднички и сло-
бодно сама за себе поставеле задача; и 3) вослитач 
определуе задача. 

На чадовите за цртање по слободен избор гребе 
да се остави на децата да слободно, секое за себе, 
одреди предмет и т е х н и к а на работата, оти само на 
тој начин ќе се доаде до значителни детински црте-
жи, на основаниве на кои може да се открие ствара-
лачка способност на поедино дете. 

Целта на работата во обдаништата нее израбо-
тувачка на некои порочни предмети, но увеличуење 
стваралачките способности и воља за отварање. Де-
цата се вежбат во раковање со чекич, клешти, клин-
ци, игл-и, ножици и со к-онец, а нивните работи секој 
пат требе да се инвидуални, т. е. такви какви децата 
ги замислујат и какви они сами можат да ги израбо-
тат. Материјал кои децата употребујат е палир, 
картон, остатоци од волна, ткаенина, прет ја, празни 
кутии од кјибрит и од Ц1игарети и друг материјал 
кој лесно се набавуе и не стоји многу. 

Требе да се избегнуе изработуење предмети без 
цел или да се работи само овакви ствари кои децата 
можат на некој начин да ги употребат. 

Ј 

7) П р о ш е т к и и е к с к у р з и и 

Член 77 
Во врска со играта и запосленоста на децата во 

обданиште, требе посебно да се истакне воспитната 
важност на прошетките и екскурзии. 

Кога год е возможно децата гребе да се водат 
во прошетка и на екскурзии. Оние морат да бидат 
секогаш плански организирани и правилно наводени. 
Воспитачот на нив со сходтаи постапци, во цел на ра-
звијање способноста на запазуење, ќе ги потстакнуе 
и привикнуе децата да уочават карактеристични фор-
ми и х-армонија на болите во природа, ќе обратат вни-
мание на децата на основните знаци на предметите, 
на нивната боја, големина и др. 

После завршените прошетки и екскурзии децата 
на часовите на занимавање опишуат, цртат, \:оделуат 
или работат од прикладен материјал оноа што виделе 
на шетњата: пејсаж, поле, шума, река, село, кукја, 
дрвја, цвекјиња, птици, плодови и др. 

8) З а п о з н у е њ е с о п р и р о д а т а 

Член 78 
Запознуењето со природа го обогатуе детето со 

снажни впечатленија и конкретни престави за жи-
вотта на природата, прошируе хоризонтот на детето 
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и поможуе така во изградуењето неговото мнение и 
збор. Овоа занимавање на најпотполн начин влија на 
правилно душевно развивање на детето. 

Убавината на природата, богатството на нејзи-
ните форми, бој,и и звукови, нејзината сликовитост и 
динамичност, не само да го привлечуе детинското 
внимание и им донесуе радост во гледањето, туку 
им ги изоструе чудата и развива творческа способ-
ност. Освен това со ^познавање со природата, ена-
жно се потстакнуе и усавршуе уметничкото воспи-
тание на детето. 

Запознавањето со природата гребе да ги оствари 
овие задачи: 

а) да го развие интересот на детето и детинската 
способност за запазуење; да го разбуди кај детето 
тежнението за сознавање и да со това влија на разви-
вање чудата и на уметничко воспитање детето; 

б) да им дава на децата основни претстави за при-
родните појави и да отстрануе сујеверје и предра-
суди кои често пати се појавуат кај децата; 

в) да ги навикуе децата да негуат билен и живо-
тине и да ги воспитават да внимателно постапуат 
со нив. 

9) К а т ч е н а п р и р о д а 
Член 79 

Најарен начин за запознавање со природата е не-
посредно гледање нејзините појави. Во обдаништето 
в село на воспитачот му се пружа возможност да 
гледа со децата работи в поле, бавчи, градини во 
разни годишни времиња, да гледа домашни живо-
тине на пасење, в поле, в стајите. 

Во обдаништата во градот требе да се форсират 
прошетки и екскурзии во поблиската околија да би 
и\.' се на децата овозможило да со непосредно гледа-
ње стекнат правилни престави за природните појави. 

За да би се кај децата воспитало внимателното 
опходуење со живите бикја (животине и билен) 
требе да им се дава на децата, според нивната спо-
собност и снага, работи во врска со негуење живо-
тине и билки. Во овие работи не се развија кај де-
цата само способност на гледање, туку и осекјање 
на одговорност. 

Во таја цел требе во секое обданиште да се о,рга. 
низуе т. зв. катче на природа, детинска градина и 
цвекјњак. 

Во катчето на природа можат да се држат живо-
тине кои се занимливи за децата (рипчиња, птици, 
веверици, јеж, желка итн.). Во катчето на природата 
спагјат и разни собни биљки со разни лисја и цве-
тови. Катчето на природа се потполнуе и менуе со 
нови животине и биљки според годишното време. 

За градината и цветњакот се собират типични 
билен од дотичниот крај, а кои не барат многу нега. 

Кај децата се одржуе интерес за билен и живо-
тине во катчето на природа на тој начин, што на 
децата под надзор ма воспитачот се поверуе да ги 
лазат и негуат билките и животињите. 

10) М у з и ч к о в о с п и т а ш е 
Член 80 

Музичкото воспитание има за цел да воспита кај 
детето интерес за музика, да му го развива слухот 
и музичкото паметење и да воопште потпомогне на 
музичкото развивање на детето од претшколското 
време. Упоредно со това музичкото воспитање по-
моиве во изградуењето на ведро и радосно располо-
жуење кај децата, развива кај нив љубов спроти на-
шата татковнина, нејзините водачи, героји и вели-
кани, помогнуе на организацијата на детинскиот ко-
лектив, развива осекјајни живот, творческа фантазија, 
внимание, отсечност и изразитост во покретите. 

Овоа воспитање се изводи во форма на слушање 
музика, пеење и покрети уЗ пратење на музиката. 

Музичкото воспитање .(слушање музика, песми и 
покрети уз пратење на музиката) гребе да влезе во 
секојдневниот живот на обдаништето. Овоа гребе да 

се изводи во сите занимавања и работи дека може да 
се оствари, за време игри, во прошетка итн. 

Музичкото воспитање може да се изводи уз пра-
тење на пијано, или други инструменти (виолина, ар-
моника, гитара итн.) уз пеење на воспитачот, со по-
мокј на грамофон и радио. 

Се изводат песми и народни игри (плесови) при-
стапачни на децата. Требе да се исползуат приста-
пените пее ми и игри на сите југословенски народи, 
а по возможност и на други словенски народи. 

11) Р а з в и т о к н а з б о р ,у е њ е т о 
Член 81 

Развивање зборот спагја во ред на основните во-
спитни задачи, за това на зборот требе да се посвети 
нарочно внимание. Да би могол да ги учи децата на 
правилно зборуење, зборуењето на самиот воспитач 
требе да биде во секој поглед беспрекорно. Он мора 
да пази на своето зборуење, да го стално усавршуе, 
да би му било граматички правилно по содржајот и 
грагјата, изразито и сликовито. 

Големо внимание гребе да се посвети на збору-
ењето на децата. Се што детето зборуе, нека зборуе 
разговетно. Пожешките во зборот требе веднага да 
се исправуат. Никој не смее детето да го кара поради 
неговите зборовни грешки и неправилности, ами де-
тето требе да се советуе, храбри и навикнуе на пра-
вилно дишење, оти правилното дишење е најповеќе 
пати узрок на зборовните грешки и да му се скренуе 
внимание да пополека и гласно изговоруе оние збо-
рови во кои прави грешки. Ако се појавуат грешки 
во зборуењето поради неправилното отворање устата 
и неправилното поставуење јазикот, тогај детето 
гребе да научи това а по това да ги вежба зборо-
вите кое детето не ги изговоруе правилно. Никогаш 
не требе да се вежба зборуење само на поедини гла-
сови, туку секојпат со зборови во кои се најдуват 
гласови кои детето неправилно ги изговоруе. Исто 
така овие вежби не смеат да бидат долготрајни, да 
се детето од нив заморуе. До успех се дојдуе само 
на основаше чести вежби, кај кои се воспитачот и 
детето добро расположени. На тој начин воспитачот 
ќе постигне, да го направи зборуењето на детето 
јасно и разбрано за околијата; да обогати и преци-
зира речникот на деттето, да го направи зборот на 
детето поубав со обзир на неговата грагја; да развие 
изражајност, сликовитост и дотераност на зборуе. 
њето на детето и да развие кај детето способност да 
зборуе слободно пред други деца и одраснали и да 
сослушуе други. 

Во развивањето на зборот гребе често пати да 
се применуат слободни зборови на децата мегјусобно 
и со воспитачот. Требе да се развива и вешто пот-
стакнуе и прикажуење куси текстови со целата група 
деца (групно зборуење). Детинското прикажуење е 
многу погодно средство за развивање зборуењето. 
Децата требе што новите да се потстакнуат да сами 
зборуат. Не гребе да се прекинуе детето во збо-
руењето. Кога е завршило, тогај дури му се И1спра-
вуат грешките кои ги направило во зборуењето. 

Читање и декламуење стихови поможуе изгра-
дуење сликовитоста на детинското зборуење и обо-
гатуе неговиот речник. Прикаски и бајки дават 
совршени обрасци на просто, изградено, сликовито 
и изразито зборуење. Освен това оние снажно влијат 
на развивање фантазија кај детето и прошируат не-
говиот хоризонт. 

Многу важно средство за развивање зборуењето 
се слики и добри уметнички книги за деца. Секое об-
даниште требе да им а̂ збирка добри слики и добри 
книги за деца од претшколско доба. 
12) Р а з в и т о к на о с н о в н и т е м а т е м а т с к и 

п р е т с т а в и 
Член 82 

Итри, работи со разен материјал, прошетки, ра-
боти во катчето на природа и слики можат многу 
згодно да се исползуат да детето дојде до основни 



Страна 836 — Број 82 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 26 октомври 1945 

мат е мате к и претстави. На предметите од непосредна 
околија децата научуат, што е многу а што е галку, 
се навикнуат на редот на броевите, р аз лику ат голе-
мина и тежина на ствари и нивната форма, добиват 
претстави за просторни односи и основни1 појмови 
за време: ден, нокј, денеска, утре, вчера, годишно 
време и, најпосле, се запознаваа со сатовите. Овоа 
занимавање има големо значени е за умниот развиток. 

VIII. УПРАВА И ПЕРСОНАЛ НА ОБДАНИШТЕТО 

А. Управник 

Член 83 
Со обдаништето управава управникот. Тој е не-

посреден старешина и одговорен наредбодавец. 
За управник се поставуе 'учител-ка на основно 

училиште со свршен курс за работа со деца на прет-
школско време и најмалку со двегодишна практична 
работа во пекоа институција за социјална, здравстве-
на и воспитна заштита децата. Исто така за управник 
на обдаништето можат да се постават со конкурс 
избрани лица со најмалку свршена средна школа или 
свршен курс за работа со деца од претшколско време 
и со практична работа во некоа институција за со-
цијална, здравствена и воспитна заштита на децата. 

Член 84 
Управникот на обдаништето' го поставуе и отпу-

шта градскиот (односно окр,ужниот) народен одбор, 
а потврдуе земското Министерство за социјална по-
литика. 

Член 85 
Управникот на обдаништето: 
а) раководи одговорно со целокупната работа на 

обдаништето; 
б) организуе работата на воспитачите и по-

мокрите воспитачи, систематски ја надзирава таа 
работа, посетуејки лично детинските г,рупи и про-
веруејки плановите ,на роботата на воспитачите; 

в) се грижи за поголемуење општата и стручната 
спрема на воспитачите; 

г) обезбедуе на обдаништето потребни средства 
- кои -му припагјат за издржуење и се грижи за со-

ставуење и извршуење пресметка на обдаништето и 
одговара за правилно трошење средствата! во строга 
согласност со пресметката, потврдена од страна на 
на,длеж1ни0т народен одбор. Поради тов,а организуе 
правилно водење на паричното и материјално-сто-
панско работење, придржуејки се на пропи,сите со 
кои е регулисана работата на државното сметко-
водство; 

д) Обезбедуе достатачва и разноврсна исхрана 
на децата, грижејќи се да онаа по количество и как-
вокја одговоруе на прописите за исхрана на децата 
на соодветниот возраст во обдаништето, кои прописи 
ги издава земското Министерство за народно здравје; 

г) обезбедуе потребни услови за ојакнуење де-
тинското здравје (остваруење правилното уредуење 
на обдаништето, организација на ојдуењето децата 
на летовање, уредно спиење на децата по пладне 
и др.); 

е) обезбедуе исполнуење санитетско-хигиенските 
прописи и превзема потребни мерки за благовремено 
поправање зградата на обдаништето: 

ж) предложуе на градскиот (окружниот) народен 
одбор поставана и отпуштање економот и магацио-
нерот како службеници на надлежниот градски или 
окружен народен одбор и самостојно прима на ра-
бота и го отпушта помошниот персонал (куварицата, 
перачката итн.), строго придржуејки се на соодвет-
ните законски прописи за регулирање работни од-
носи ; 

з) обезбедуе благовремено исплатуење платите 
на персоналот и заработените награди на работни-
ците на обдаништето; 

и) организуе културно-просветна и хигиенска 
пропагандна работа помегју родителите по прашање 
за воспитана децата и поарнуење животот на децата 
во фамилијата. 

Член 86 
Во интерес за што поарна организација на рабо-

тата и што поуспешна заштита децата, управникот 
на обдаништето: 

а) свикуе еднаш неделно конференција на обда-
нишниот персонал; 

б) се грижи да за работата во обдаништето ги 
заинтересуе и привлече детинските родители; 

в) одржуе врска со месните државни власти и 
институции; 

г) по прашањата за унапредуење обдаништето 
најтесно соработуе со реонскиот народен одбор, 
синдикалните организации, реонските одбори на Цр-
вени крст, АФЖ и УСАОЈ. 

Член 87 
Управникот на обдаништето во целокупната 

своја работа се раководи со највисоките интереси на 
народот и државата како со тековини на народно-
ослободителната борба, придржуејки се на пропи-
сите на правилникот, донесени на основание на овоа 
Напатствие, нотова на здравствените прописи на 
Министерството за народно здравје и програмско-
методските прописи и напатствијата на Министер-
ството за просвета. 

Член 88 
Управникот раепоредуе и ја координира работата 

на целокупниот обданишен персонал така, да се што 
порационално исползуе работната снага на персона-
лот за правилна и успешна работа на обдаништето. 

Бројот на стручниот педагошки и медецински 
персонал ка,ко и помошниот персонал, се утврдуе на 
секое поединачно обданиште според нормите кое ќе 
ги пропишат земските министерства за социјална по-
литика во согласност со земските министерства за 
просвета и народно здравје. 

Б. Лекар 
Член 89 

Лекарот на обдаништето кој по возможност 
требе да е педијатер по специјалност има овие дол-
жности: 

а) секо дневно мора да изврши лекарска визита 
кај сите деца во обдаништето, да пронајдуе, издво-
јуе и леку е болни деца во обдаништето; 

б) се грижи одговорно да се проведуат сите по-
требни хигиенски мерки во обдаништето, а нарочно 
мерки на предохрана од заразни болести во обдани-
штето (дезинфекција, дезинсекција, изолација итн.) 
како и сите профилактични мерки кај децата; 

в) врши периодично а најмалку три пати годи-
шно (при пр,имањето детето, в зима и в лето, пред 
ојдуењето децата на летовање) систематски преглед 
на сите обданишни деца; 

г) обданишните деца кои поради болеста не мо-
желе да дојдат во обданиште ги лекуе кај нивните 
кукји, ако не им е обезбедена лекарска помокј од 
друга страна; 

д) организуе и спроводи пелцуење на децата про-
тив разни оболуења (големи сипаници, дифтерија, 
тифус, туберкулоза и др.); 

гј) раководи систематски со контролата на здрав-
јето на децата и нивниот физички развиток (редо-
вен преглед на децата, мерење секој месец, антропо-
метриски мерења и др.); 

е) издвојуе од општата група оние деца на кои 
им е потребно специјално лекуење и ги пракја во 
соодветна институција на лекуење а подоцна по по-
вратокот од лекуење, систематски се грижи за нив 
во обдаништето; 

ж) раководи со систематскиот надзор над хиги-
енското стање на обдаништето (нарочно на кујната 
и магацинот на храната како и за целата зграда, дво-
риштето, нужникот, игралиштата итн.); 



Петок, 26 октомв,ри 1945 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 82 - Страла 837 

з) врши стален и одговорен надзор над квали-
тетот на детинеста исхрана и составуе јеловник во 
споразум со управникот и одборот на родителите; 

и) раководи со планското спроводуење на здрав-
ствено-просветната работа кај родителите, воспита-
чите и техничкиот персонал на обдаништето по пра-
шање на здравственото подигање и личната хигијена 
кај детето за превентивна заштита од заразни бо-
лести, за хигиенско одржуење просторите и др. 

В Обданишна сестра (детинска негувателка) 
Член 90 

Обданишната сестра мора да има потребна 
стручна спрема стечена во школа за сестри нуди љ и 
или за детински негувателки или на курсеви за оспо-
собуење заштитни сестри. 

Должност е на обданишната сестра: 
а) да помогнуе на обданишниот лекар во амбу-

ланта при прегледуење децата и да спроведуе него-
вите наредби кои се односуат на негуењето на обо-
лените деца и на превентивна заштита на здравите 
деца; 

б) да се уз соработујачка на воспитачот грижи 
за негуење и хигиената на обданишните деца (де-
цата да ги мие, бања, чешла, чисти, преоблечуе, 
облечуе, рани итн.); 

в) да будно гледа на сите евентуални знаци на 
оболуењето кај децата; да на самњивите деца мери 
температура, да децата кои се самњиви за заразни 
оболуења веднага ги изолуе, да ги спроведуе сите 
мерки на првата помокј на оболуењето и да во секој 
случај на озбилно оболуење или самнителност на 
зараза Бедната го обавести'обданишинот лекар; 

г) да врши постојани теренски обиколки на де-
гинските фамилии и утврдуе општите социјални и 
здравствени прилики на фамилиите чии децата се 
во обданиште и да створуе и одржуе врска помегју 
родителите и . обдаништето по сите здравствени 
прашања на штитеникот (со стручни совети ломотнуе 
на детинските родители околу домашното негуење, 
правилна исхрана и хигиенско воепитуење децата; 
под раководство на обданишниот лекар спроводуе 
систематски и планска хигиенско-здравствена работа 
во детинските фамилии итн.); 

д) да соработуе со сите органи на обдаништето 
во одржуење општа хигиена на обдаништето и, по 
напаствиата на лекарот и по овлаетуењето на управ-
никот да врши стален надзор над работата на тех-
ничкиот персонал (куварици, перачки и др.), нарочно 
во поглед при зготвуење храна и одржуење чистокја; 

гј) да помага на воспитачите во нивната работа. 
Кога во иднина ќе се изгради, достатачен кадар 

на обданишниот персонал, нарочно на обданишни 
заштитни сестри, помокјни заштитни срества и де-
тински негувателка тогај со напатствија на земските 
министерства за народно здравје ќе се изврши по-
делба и спецификација на нивните должности. 

Една обданишна сестра може да се грижи нај-
новите за 30 деца. 

Работно време износуе 8 часови дневно или 6 
часови нокје. 

Во обданиште со повекје од 120 деца, се поставуе 
главна Обданишна сестра која раководи со работата 
на сите обданишни сестри. 

Г. Воспитачи 
- Член 91 

За изводуење воспитната работа во обдаништето 
се поставуат: 

За воспитачи: 
а) стручни забавила (воспитачици-чи); 
б) учители-ки на основните училишта кои свр-

шиле курс за воспитачи во институции за социјална, 
здравствена и воспитна заштита на децата од пред-
школско време; 

в) лица со свршена средна или на неа рамна 
школа и со свршен курс за воспитачи во институции 

за социјална, здравствена и воспитна заштита на 
децата на предшколското време. 

За помокјни воспитани се поставуат лица со нај-
малку четири класа гимназија и свршен курс за во-
спитани во институции за социјална, здравствена и 
воспитна заштита на децата од предшколско време. 

Стручна изграденост и работно искуство на во-
спитачот и помошниот воспитан, нивна -социјална 
свесност и оданост кои придобивките на народно-
ослободителната борба, непомирливост спроти не-
пријателите на народот и љубов спрема препороде-
ната слободна татковина се залог на вистинската 
воспитан^ работа со децата во духот на единство, 
љубов и напредок на народите на Демократска Фе-
деративна Југославија. 

Член 92 
Воспитниот персонал под лична одговорност се 

грижи за воспитание животот и здравјето на секое 
дете од определената му група деца, раководејќи 
се во својата работа со програмско-методските на-
патствија и правилници кои на основание на оваа 
Напатствие ги донесуат земските министерства за 
просвета, социјална политика и народно здравје. 
Нарочно е должно да: 

а) грижливо и внимателно бдие над интересите 
и потребите на секое дете од својата група; 

б) исполнуе сакањата на лекарот во врска со 
предохрана и ојакнуење здравјето на детето, а на-
рочно се грижи за спроводуењето сите потребни 
мерки во врска со негуењето децата, за чистокја и 
уредност на својте штикјеници, за нивната уредна и 
правилна исхрана, за условите на детинскиот поплад-
невен и нокјен одмор (спиење), воопште во сите 
појави кои можат да влијат на физичкиот развиток 
и здравствено стање на поверените му деца; 

в) марљиво се припремуе за воспитачка и кул-
турно-просветна работа со децата; 

г) участвуе во работата на педагошките век ја, 
кои ги свикуе управникот на обдаништето; 

д) се советуе со родителите за воспитание децата 
во обдаништето и во фамилијата и спроводуе систе-
матски и плански културно-просветната работа во 
фамилиите на децата од својата група; 

гј) составуе планови и извештаји за својата ра-
бота со децата; 

е) грижливо води педагошки лист за секое дете 
за неговото друштвено и духовно развивање, проучуе 
способностите на децата, внесуе во педагошкиот лист 
сите промени кои би настапиле, како и своите запа-
зуења и предлози во поглед на понатакашното во-
спитание децата: 

Секој воспитан задолжителен е да ја систематски 
усавршуе својата спрема. 

Всспитачот работи под раководство на управ-
никот на обдаништето и одговорен му е за својата 
работа. ф 

Помокјните воспитани работат џо напатствијата 
и под надзор на воспитаните и управникот на обда-
ништето. 

Воспитаните и помошните воспитани кои работат 
во детинскта градина (забавиште) на обдаништето 
должни се да се придржуат на планот и програмата 
на работата во детинската градина (забавиште), кој 
на основнине општите напатствија на сојузното Ми-
нистерство за просвета ги пропишуе земското Мини-
стерство за просвета. 

Работно време за воспитачот и помошните во-
спитачи во обдаништето е 8 саати дневно. 

Д. Економ 
Член 93 

Економот, кои мора да има најмалку четири 
класа средна школа или на неја рамна стручна школа 
одговорно ги врши следните должности: 

а) сите работи околу прибавуење и правилнотсѓ 
раоподелуе животните намирници и останала стока 
потребна во обдаништето; 
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б) одговорно ракуе со определените парични 
средства; 

в) се грижи за правилна организација на исхрана 
и одговара за квалитетот на храната; 

г) се грижи за правилно чување имотот и инвен-
тарот на обдаништето; 

д) одговорен е за противпожарните мерки во 
обдаништето и за благовремена мерка за оправка 
зградата, просторите и инвентарот; 

гј) се грижи благовремено да се набави огрев; 
е) изнајдуе начини да уз соработувана со обда-

нишните родителски векја реонскиот народен одбор, 
реонските одбори на АФЖ и УСАОЈ и Црвениот 
крст прибацуе со доброволни прилози дополнски 
количини храна и детинска обукја. 

ж) организира и контролира работата на тех-
ничкиот персонал по напатствијата на управникот. 

Економот работи под надзор на управникот на 
обдакиштето и е одговорен пред него. 

Член 94 
Требуење храна, огревен материјал, обданишен 

инвентар и санитетски материјал, економот врши 
преку реонскиот народен одбор, односно од мага-
цинот на економатот Одделението за социјална 
грижа на надлежниот градски (окружни) народен 
одбор. 

Исклучително непосредно се набавујат и од 
обданишната рачна каса плакјаат само оние потреби 
кои не можат да се добиат преку реонскиот народен 
одбор, односно од магацинот на економатот на Од-
делението за социјална грижа на надлежниот градски 
(окружни) народен одбор. 

Цената за непосредно купениот материјал еко-
номот секојпат званично ќе овери во реонскиот на-
роден одбор. 

Економот е одговорен ако набавката на намир-
ници и други потреби не се обави бргу и поволно и 
ако потребите на обдаништето во соодветна коли-
чина не се обезбедат. -

Во обдаништата од точ. б) и в) на овоа Напат-
ствие требуењата се вршат преку управата на прет-
пријатијата, односно преку синдикалната организа-
ција, која издржуе това обданиште. 

Член 95 
Сите намирници и ствари примени преку реон-

скиот народен одбор, односно од економатот на 
Одделението за социјална грижа на градскиот (ок-
ружниот) народен одбор, непосредо набавени или 
добијени во форма на доброволни прилог, мораат 
уште истиот ден да бидат предадени во магацин и 
укнижени во магацинска книга, која мора да се слага 
со требуењата, исплатените сметки, парични книги 
и стањето во магацинот. ѕ ч 

Економот поднесуе ѓекој 30 дена на управникот 
на обдаништето овој сцроведуе преку реонскиот 
народен одбор на Одделението за социјална грижа 
на градскиот (окружниот) народен одбор подробен 
извештај за примање, ,набавка, издавање и залихата 
на стока во магацинот. 

Гј. Магационер 
Член 96 - ' 

Магационерот на обдаништето е одговорно лице 
за намирници, стока и ствари сместени во магацинот. 

Магационерот води малцинска книга, од која 
веднага и лесно се гледа постојаното стање на мага-
цинот: кому е што издадено, односно од кого е што 
примено, како и колкава е постојекјата залиха на 
намирници и друга стока. 

Издавање од магацин врши магационерот на 
основание дневното требуење, потпишано од управ-
никот и лицата кои го примаат требуениот материјал. 

Чување ствари-стока во магацинот го врши мага-
ционерот: 

а) со одвојуење и разврстуење по сорта стоката, 
така да е одвоено сместена текстилната стока, одво-
ено потрошниот материјал, посебно животните на-
мирници, разврстани и сортирани со сорти; 

б) со често нроветруење и преместуење намирни-
ците и стоката; 

в) стоката во магацинот мора да биде така сло-
жена да се избегне секоја штета и евентуално ра-
сипуење. 

Е. Кувар 
Член 97 

Куварот на обдаништето, кои одговара за рабо-
тата и работење во обданишната кујна, има следни 
должности: 

а) да секоедневно прима требуење намирници од 
магацинот; 

б) да сите примени намирници ги утрошуе по 
унапред пропишаниот Јелошник во кујната и това 
на оној ден за кој се намирниците и требуени. Не 
смее во кујната да се створуат никакви резервни 
храни, нити смее во обдаништето да се имаат свои 
частни намирници; 

в) да прави маици вкусни и чисто; 
г) оброците Да бидат секој пат топли и на време 

зготвени; 
д) да одржуе ред и чистокја во кујната на обда-

ни штето. 
Куварот одговара за работата и работењето на 

персоналот кои му е ставен на работа во кујната, 
праведно распоредуејки должностите им и барајќи 
од нив да определената работа ја вршат на време. 
Нарочно обракја внимание на чистокја и уредност на 
персоналот на кујната, па сите евентуални запазуе. 
ња за неуредноста на персоналот усмено ги доставуе 
на управникот на обдаништето. 

Секој 15 дена поднесуе на управникот извештај 
за количеството на утрошените намирници. Уедно 
подносуе прописаните јеловници на увид. Води смет-
ка за уредноста, распоредот на обедите и чистотата 
во колективната трпезарија. Нарочно внимание обрак. 
ја на чистотата на садовите и приборот за јадење. 

Надзор над чистотата и редот во колективната 
детинска кујна и трпезарија го вршат сестрата и 
лекарот на обдаништето. 

Ж. Помокјен персонал 
Член 98 

Помошниот персонал на обдаништето (помокјна 
куварица, перачка, чистачица и др.), работи според 
наредуењата и напатствијата на управн,икот на об-

'даништето а по правилата на внатрешниот ред на 
обдаништето, кои ги пропишуе управникот на обда-
ништето. 

Член 99 
Во цел да работата на обданишниот персонал 

дава што поголема полза по децата, дневниот ред 
е неопходен од следните разлози: 

1) едино во институции каде точно се знае каде 
има и кога и \ а да се заврши извесна работа на пер-
соналот е во стање да со концентричен напор на 
сите свој сили дава од себе својот максимум; 

2) едино во такви институции на персоналот 
може да преостане доста тачно време за одмор по-
сле свршената работа, а во одмореност на персона-
лот е неопходна по децата, оти одморениот персо-
нал помалку се разболуе, помалку дојдуе во опа-
сност да постане нервозен и мрзоволен, помалку е 
раеејан и помалку му се подкрадуат грешките во 
неговата работата; 

3) едино во таква институција е овозможено си-
стематско и беспрекорно соработуење на целокуп-
ната екипа на персоналот, што е во голем и,нтерес 
на децата; 

4) едино во таква институција работите можат 
така да се распоредат Да еден дел на персоналот нее 
преоптеретен со работа во полза на останалиот дел; 
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5) единко во таква институција може објекивно 
да се отцепи постојаната способност на персоналот 
за поверените \ у работи, неговата исправност во 
работата, вреднокја и ревност; 

6) едино во такви институции можат бргу и об-
јективно да се уочат лица кои се неспособни, по-
врш.н-и, несредени, немарни, мрзливи, кои се незнал-
цу, кои сакат да го преф,рлуат својот дел на грижата 
на другото, на кои недостапен осекјај на одговор-
ност, на кои недостануе секоја способност на соп-
ствена иницијатива и пожртвуење и на кои недо-
стануе способност на самодисциплина и способност 
на подредуење индивидуалните интереси и сакања 
на интересите и. дисциплината на колективот; 

7) едино од таква инситуција можат неподеоните 
лица на персоналот да се одвлечат на време, т. е. 
пред но што нивната погрешна работа или нивното 
неработење биле во стање да нанесат на децата 
поголеми штети. 

Член 100 
Целокупниот персонал на обдаништето мора да 

биде при примањето и повредено, најмалку 6 ме-
сеци, лекарски прегледан. Лицата оболени од тубер-
кулоза, ' трахома, сифилис и гонореја во заразен ста-
диум не можат да бидат запослени во детинското 
обласнине. 

Член 101 
Персоналот кои постојано работи во обдаии. 

штето има право на храна за која плакја 50% од 
ефективната стојност. 

IX. ИЗДРЖУЕЊЕ И ИМОТ НА ОБДАНИШТЕТО 

Член 102 
Обдаништето како самостојна јавна институција 

се издржуе: 
а) од средствата на надлежниот народен одбор, 

индустриското претпријатие, синдикалната организа-
ција или земското Министерство за социјална поли-
тика (чл. 5 топ. а'—г); 

б) од доприносите на детинските родители спо-
ред чл. 105 на овоа Напатствие; 

в) од евентуалните доброволни прилози или по-
мокри на народните организации: од одборот на Цр-
вениот крст, АФЖ и УСАОЈ. 

Член 103 
Доприносот од точ. а) чл. 102 не смее да биде 

по\.ал од 70% на сите издадотци на обдаништето и 
мора да биде уредно и на време доделујан на об-
даништето и това било парични износи, било во 
намирници и останали обданишни потреби. 

Член 104 
Секое обданиште мора да има своја годишна 

пресметка (буџет) на расходите и приходите на об-
давиштето. 

Обдаништата, кои ги издржујат претприатијата 
и синдикалните организации предвидени во точ. г) и 
в) чл. 5 на овоа Напатствие, подносујат своја пре-
сметка на одобруење на Отсекот за заштита децата 
на Оделението за социјална грижа на градскиот, од-
носно окружниот народен одбор. 

Буџетот на обдаништата се установуе според 
образецот на буџетот за обдаништаГ кој пропишуе 
земското Министерство за социјална политика во 
согласност со Министерството за финансии. 

Трошењето на одобрените кредити се врши по 
писмени наредби на Управникот на обдаништето, кој 
е одговорен повелбодавец. 

Член 105 
Делот на родителите во расходите за издржуе. 

ње детето во обданиште (опскрбна такса) ќе се сме-
та според вкупната заработувачка на детинеста Фа-
милија т. е. таткото и мајката — а кога нив ги нема, 
според заработувачката на роднината или старате-

лот кој детето го издржуе - како и според бро-
јот на членовите на фамилијата кои од таја зарабо-
тувачка се издржуват. , 

Опскрбната такса за, едно дете не смее да биде 
помал,а од 20% ни поголема од 35% од делот на фа-
милијарната заработувачка кој довогја на еден! член 
на фамилијата. 

П,облиски одредби з,а висина и пресметање збда-
нишната опскрбна такса ќе пропише земското Ми-
нистерство за социјална политика во споразум со 
земскиот сојуз н,а синдикатите. 

За децата кои ста,нујат во о,бдаништето дено-
ноќно, опскрбната такса се поголемуе за 25%. 

Ако детето се навогја во санаторијумска група 
или санаториумско обдан и,ште, како и кога обдани-
шните деца се на летуење, опскрбната такса се по-
големуе за 50%. 

За децата чија мајка или татко е припадник на 
Народноослободителната војска таксата се смалуе 
за 25%. За децата чији татко или мајка е инв,алид 
од народноослободителната борба, опскрбната такса 
се смалуе за 50%. За децата чади татко или мајка 
изгубиле живот во народноослоб,одителната борба 
опскрбната такс,а се с малу е за 75%. Ако изгубиле 
живот обата родители, за детето несе плакја опскр-
бна такса. 

За децата чија мајка работ-и во едно претпри-
јатие или една институција на непрекинато 5 години, 
опскрбната такса се смалуе за 15%, а после 10 години 
е прекината работа за 25%. 

Пензии и алименти кои родителите добива за 
детето, при одредуењето опскрбна такса се засме-
тујат во фамилијарната р,аботу јанка. А лимените, кои 
таткото плакја, се одзимат од фамилијарната зара-
ботујачка. 

Член 106 
Целиот покретее и непокретен имот на обда-

ништата (зданија, и,нвентар, библиотека и др.) со кои 
обдаништето се служи преставуе народен имот за 
кој во се важат прописите на Законот за заштита 
народните имоти и за нивното управјање. 

X. ОДБОР НА РОДИТЕЛИТЕ 
Член 107 

При управата за обдаништето Се организира од-
бор на родителите, ,кој поможуе на управникот да 
спроведе во живот мерк,и за активи,зација и поарну-
ење квалитетот н,а работата во обдаништето. 

Одборот на родителите нарочно и^а за должност: 
а) вршење преку дежурниот член секојдневен 

надзор над правилното потрошуење намирниците, 
над квалитетот на детинската исхрана и над хигиен-
ските прилики в,о обдаништето; 

б) вршење месечна, контрола над правилното 
водење материјалните и паричните расходи, како и 
над очувуењето имотот на обдаништето; 

в) да утврдуе на упр,авникот петнаестодневни Је-
лошник и таблици на количините; 

г) да участвуе во составање годишната ,пресметка 
(буџет) за издржуење обдаништето; 

д) да соработуе при одлучуењето и при контро-
лата на изводуење изградба новите обданишни згра-
ди и на оправка простории на постојекјите згради 
како и при обновуењето и поправањето обданишни-
от инвентар; 

гј) да се грижи за набавка и обезбедуење по-
требни справи, играчки и воспитни помокјни пред-
мети; 

е) да участвуе во изводење поедини мерки кои 
г,и превзима и остваруе обдаништето во еоработу-
јачка со фа мил мите (приредби, курсеви, чистокја на 
децата и т. и.). 

Решенијата (одлуки) на одборот на родителите 
ги потврдуе управникот на обдаништето. 

Ако управникот на обдаништето не ја потврди 
одл,уката на одборот на род,ителите, истиот одбор 
има право жалба во првиот степен на окружниот 
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(градскиот) народен одбор, а во втор степен на зем-
ското Министерство за социјална политика, чија од-
лука е извршна. 

Одборот на родителите од 7—11 членови се из-
беруе со проста новекјина на гласовите на општиот 
собор на родителите на децата кои се примени и ' 
обдамиштето. 

Одборот на родителите изберуе помегју себе 
претседател и секретар и одредуе дежурство на свој-
те членови. 

Член 108 
Одборот на родителите со согласност на управ-

никот е должен да еднаш месечно свикуе и одржуе 
конференциј,а на родителите на обданишните шти-
теници и претставителите на реонскиот народен од-
бор и 'месното синдикално векје, како и делегатите 
на реонските одбори на Црвениот крст, АФЖ и 
УСАОЈ. На оваа скупна конференција одборот на 
родителите и управникот на обдаништето подносу 
јат месечни извештај за работа ,н,а обдаништето. 

XI. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
ОБДАНИШТАТА 

Член 109 
Одговор,на и ст,ална контрола на целокупната ра-

бота, како и финансиското работење на детинските 
обданишта врши Оделението за социјална грижа на 
окружните, односно градските народ,ни одбори, на 
чија територија се навогјат односните детински об-
даништа. 

Член ПО 
Врховниот надзор над работата на обдаништата 

ја вршат одговорните органи (социјални инспектори) 
на земските министерства за социјална политика који 
вршат н,адзор над сите остана,ли институции на де--
тинската заштита на подручје н,а тоа Министерство. 

Социјалните инспектори вршат теренски инструк-
тивни надзор грижејќи се да на лице места со струч-
ни совети и непосредни директиви помогнат на управ-
никот в,о обдаништето да се отклонат сите со ин-
спекција утврдени недостатоци. 

Член 111 
Воспитно.методскиот надзор во обдаништата го 

врши земското Министерство за просвета ,непосредно 
и посредно преку својте окружни односно градски 
просветни референти. 

Член 112 
Управата на обдаништата со одборот на роди-

телите задолжно поднесуе во дупликат редовни из-
вештај,и и това месечни управни, здравствени и пе-
дагошки извештаји и шестомесечни годишни финан-
сиски и економски извештаји на градскиот односно 
окружниот народен одбор, кој дупликатите ги до-
ставуе на Оделението за заштита мајките, децата и 
младината на земското Министерство за социјална 
политика, чии контролни органи и,м,аат ,право да на 
теренот проверат тачноста и исправноста ,на подне-
сените извешта ј и. 

Земските Министерства за с ода Ј,ал на политик,а ќе 
пропишат подробни Напатствија за подносуење тие 
извештаји и за начин за сметаа контрола ,на финан-
сиско-економско работење на обдаништето. 

XIГ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 113 

Во смисал на ов,ие директивни напатствиј,а зем-
ските ,Министерства за социјал,на политика во с-пора-
зум со земските Министерства на нар,одното здр,авје 
и просвета ќе пропишат свода задолжиш' правилн,ици 
за организација и р,абота н,а обдаништата, прилаго-
дени на посеб,ни социјални, културни, здравствени ,и 
економски прилики, потреби и реални возможности 
на својте земски подручја. 

Член 114 
Сите постојекји обдатишта во градовите и инду-

стриските места на подручје на однос,ната федерална 
единица мораат најдоцна за 6 месеци после в л е ч -

ењето во сила н,а правилникот од чл. 113 да сообра-
зат своето уредуење и работа на одредбите на пра-
вилниците кои ќе пропишат земските министерства за 
социјална политика во заедница со земските мини-
стерства за народно здравје и просвета. 

Член 115 
Додека земските министерства за социјална по-

литика не пропишат правилници од чл. 113, овоа 
Напатстви,е сходно на смисалот важи за организи-
рање на обдаништата за децата од претшколско вре-
ме во градовите и индустриските центри на Демо-
кратска Федеративна Југославија. 

V бр. 1691 
15 јули 1945 годин,а 

Београд 
Министер за социјална политика,, 

др. Антон Кржишник, с. р. 
Министер за народно здравје, 

др. 3. Сремец, с. р. 
Министер за просвета, 
Влад. Рибникар, с. р. 

787. 
На предлог на Министерството за трговија и 

снабдуење Стопанскиот совет донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ УСЛОВИ ЗА САВИНАЧКИ 
ХМЕЉ ДОБРО ИСУШЕН НА РОДОТ ОД 1944 ГОД. 

Во поглед на каквокја и начин на пакуење се 
определуат следните услови за хмељ добро исушен, 
и това: 

1) каписл,и (чаури) на х,мељ мораат да бидат 
откинати една од друга, со петелка, здрави неоште-
тени од штеточини и болести; 

2) каписли (чаури) мораат да бидат зеленожолта 
боја. Ливчиња, кои сами отпагјат од нив не смеат 
да бидат лови,ше од 8% за стока од прва в,рста, 
13% за стока од втора врста и 15% за стока од 
грет,а врста; 

3) содржајот на семе не смее да биде поголем, 
од 1% по тежина; 

4) влажност На стоката не смее да ги прејдуе 
обичаените 10%; 

5) не се допуштуе мешање незрел хмељ со зрел; 
6) исто така не се допуштуе мешање презреан^ 

чаури и чаури сива боја; 
7) општо содржание на горни смоли требе да 

износуе најмалку 15% за прват,а врста, а 12% за 
втората врста на стоката; 

8) типичниот мирис на хмељот мора да биде 
оштер; и 

9) пакуење на хмељот мора да биде по воз,мож-
ност во тешка г,уста ткаенина за хмељ, бали пре-
сујани во тежина 100—250 кг. 

Цена на хмељот за 100 кг. според каквокјата, се 
определуе вака: 

За савиначки хмељ 
Берба за 1944 год. за I врста — Дин. 9.500.— 
Берб,а за 1944 год. за М врста — Дин. 8.700.— 
Бе,рба за 1944 год. з,а III врста — Дин. 7.700.— 
Овие цени се разбрат за стока нето тежина 

франко утоварено во вагон, местото на продавачот. 
Амбалажата има да се засмета одвојено и онаа из-
носуе 500.— динари за 100 кг. стока. 

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обна-
родуење во ^Службениот лист на Демократска Фе-
деративна Југославија". 

Бр. 1414 
19 октомври 1945 година 

Београд 
Претседател на Стопанскиот совет, 

А. Хебранг, с. р. 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 
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788. 
На основ ани,е чл. 1 Уредбата за регулирање цени, Министерството за трговија и снабдуење на 

сојузната влада — Управа за цени — донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА СЕЧЕНО ТЕХНИЧКО ДРВО, ФУРНИРИ, ШПРПЛОЧИ И ПАРКЕТИ 

ОД ПОДРУЧЈЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 
/ Член 1 

До понатака се определујат следни највисоки цени на сечено техничко дрво: 

I. ДАБ 
А) ЛИСЈАРИ: 

Разред 

VII 
1/П 
1/П ни 
И! 

а) Необрубљена грагја 
1. К л а д а р к и ( Б у л о в и ) 

60% 1а, 40% На. 
Пречник Дебелина Д о л ж и н а 

см мм 2 0—4.9 м 5.0 м 
Д и н а р и 

26—29 20— 25 3.450. - — 

30—39 13— 22 4.600.— 5 290.— 
30—39 25—150 3.910.-— 4.600.— 
40—49 13— 22 5.290.— 5.980.— 
40—49 23—150 4.600.— 5.290.— 
50 13— 22 5.980.— 6.670.— 
50 25—150 5.290.— 5.980.— 

2. С а м и ц и 

Д Дебелина Ширина Должина Динари 
мм см м 

I 25—150 18 2.0—4.9 3.910.— 
I 25—150 18 5.0—6.9 4.600.— 
( 25—150 18 7.0—9.9 5.290 — 
( 25—150 18 10.0 5.980.— 

25—150 18 2.0 3.220 -

б) Обрубљена грагја 
1) Ш т и ц и и п л а н к и б о ч н и ц и (ѕ и г с! о ѕ ѕ е) 

Дебелина Должина Ширина 1а На црвена (рујава 
мм м см и мушичава) 

Д и н а р и 
25—27 0.5-0.95 12—22 3.450.— 3.130.— — 

25—27 1. - 1 . 9 0 12—22 4.370.— 3.910.— 3.320.— 
25—27 2.0 12—22 5.060.— 4.560.— 3.910.— 
25-27 1. -1 .90 23 4.600.— 4.140.— — 

25—27 2.0 23 5.290. - 4:740.— — 

30—54 1. - 1 .90 12—22 4.600.— 4.140.— 3.320.— 
30—54 2.0 12—22 5.750.— 5.160.— 3.910.— 
30—54 1. -1 .90 23 5.520.— 4.970.— 
30—54 2.0 23 6.350.— 5.710.— — 

60—70 1. -1 .90 12—22 4.830.— 4.370.— 3.320.— 
60—70 2.0 12—22 5.980.— 5.390.— 3 910.— 
60—70 1. -1 .90 23 5.750.— 5.160.— — 

60—70 2.0 23 6.670. - 5.980.— — 

80 1. - 1 . 90 12—22 5.060.— 4.560.— 3.320.— 
80 2.0 ' 12—22 6.210.— 5.570.— 3.910.— 
80 1. - 1 . 90 23 5.980.— 5.390.— — 

80 2.0 23 7.130.— 6 670.— — 

2) Ш т и ц и и п л а и к и б л и с т а ч и ( ѕ и г СЈ и а г и е г - ѓ а и х д и а г и е г) 
Дебелина 

мм 
Должина 

м 
Ширина 

см 
1а 

Д 

Ца црвена (рујава 
и мушичава) 

Р 
25—27 0.5—0.95 12—22 3.910.— 3.500.— — 

25—27 1 -1 .90 12—22 5.250.— 4.740.— 4.510.— 
25—27 2.0 12—22 6.310.— 5.660.— 5.340.— 
25—27 1 -1 .90 23 6.310.— 5.660.— — 

25—27 2.0 23 7.590.— 6.810.— — 

30—54 1 -1 .90 12—22 5.520.— 4.970.— 4.510.— 
30—54 2.0 12—22 6.630.— 5.980.— 5.340.— 
30—54 1 -1 .90 23 6.540.— 5.890.— — 

30—54 2.0 23 7.820.— 7.040.— — 
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Дебелина 
мм 

Должина 
м 

Ширина 
см 

60—70 1 - 1 . 7 0 12—22 
60—70 1.8 12—22 
60—70 1 - 1 . 7 0 23 
60—70 1.8 23 
80 1 - 1 . 7 0 12—22 
80 1.8 . 12—22 
80 1 -1 .70 23 
80 

-К ' „и 1.8 23 

1а Па црвена (рујава 

Д и 
и мушичава) 

Д и н а р и 
5.800.— 5.200.— 4.510.— 
6.950.— 6.260.— 5.340.— 
6.770.— 6.080.— — 

8.050.— 7.230.— 
6.080.— 5.480.— 4.510.— 
7.550.— 6.810.— 5.340.— 
6.700.— 6.310.Т— — 

8.280.— 7.460.— — 

3) С е ч е н а б о ч в а р с к а 
Каквоћа 

1а 
1а 
Ја 
1/Иа 
1/Иа 
1/Па 

Дебелина 
мм 

60 
60 
60 
50—54 
50—54 
50—54 

Должина 
м 

до 1.0 
1 —1.70 
1.8 
0.5—0.9 
1 - 1 . 9 0 
2.0 

г р а г ј а, 
Ширина 

см 
32 
32 
32 

5—12 
5—12 
5—12 

б л и с т а ч и 
Динари 

6.900.— 
7.820.— 
8.740.— 
4.830.— 
5.290.— 
6.210 

Забелешка 

Вратњаче 

Врста Дебелина 
мм 

Должина 
м 

4) Л и с т о в и (Р е и 111 е 1 ѕ) 
1а На 

шир. 12—22 см шир. 23 см шир. 12—22 см 
Д и н а р 

шир. 23 см 

на више 
7— 9 0.3—0.95 4.600.— 5.520.— 4.140.— 4.970.— 
7— 9 1 - 1 . 9 0 5.520.— 6.630.— 4.970.— 5.980.— 
7— 9 2.0 6.350.— 7.590.— 5.710.— 6.810.— 

11 0.3—0.95 4.140.— 5.060.— 3.730.— 4.560.— 
Бочници П 1 -1 .90 5.060.— 6.080.— 4.560.— 5.480.— 
фоѕѕе) П 2.0 5.750.— 7.000.— 5.160.— 6.310.— 

13—16 0.3—0.95 3.910.— 4.600.— 3.500.— 4.140.— 
13—16 1 -1 .90 4.830.— 5.750.— 4.370.— 5.160.— 

13—16 2.0 5.520.— 6.440.— 4.970.— 5.800.— 
18—22 0.3—0.95 3.680.— - 4.370.— 3.320.— . 3.910.— 
18—22 1 - 1 . 9 0 4.600.— 5.520.— 4.140.— 4.970.— 
18—22 2.0 5.290.— 6.350.— 4.740.— 5.710.— 
7— 9 0.3—0.95 4.830.— 5.290.— 4.370.— 4.740.— 
7— 9 1 - 1 . 9 0 5.980.— 7.130.— 5.390.— 6.440.— 
7— 9 2.0 6.900.— 8.280.— 6.210.— 7.460.— 

Блистачи П 0.3—0.95 4.600.— 5.520.— 4.140.— 4.970.— 
(С^иаг!. Рх 11 1 - 1 . 9 0 5.750.— 6.900.— 5.160.— 6.210.— 

диаП) И 2.0 6.670.— 8.050.— 5.980.— 7.230.— 
13-16 0.3—0.95 4.370.— 5.290.— 3.910.— 4.740.— 
13—16 1 - 1 . 9 0 5.520.— 6.670.— 4.970.— 5.980.— 
13—16 2.0 6.440.— 7.820.— 5.800.— 7.040.— 
18—22 0.3—0.95 4.140.— 5.060. - 3.730.— 4.560.— 
18—22 1 -1 .90 5.250.—- 6.440.— 4.740.— 5.800.— 
18—22 2.0 5.980.— 7.130.— 5.390.— 5.980.— 

Црвени (рујави) и мушичави листови за 20% појефтинм од Па. 

5) Ч е т в р т ач и (С ћ е V г о п ѕ) 
Пресек Должина Та На Црвене (рујаве и муц 

см м 
' \ Д и н а р и 

4X4 - 5X5 0.5—0.95 3.220.— 2.900.- 2.490.— 
4X4 - 5X5 1.00 3.680.— 3.320.- 2.860.— 
6X6 - 7X7 0.5—0.95 3.910.— 3.500. 2.950.— 
6X6 - 7X7 1.00 4.600.— 4.140.- 3.500.— 
8X8 и навише 0.5—0.95 4.600.— 4.140, 3.500.— 
8X8 и навише 1.00 5.290.— 4.740.- 4.050.— 

6) О б р у б љ е н а г р а г ј а п о с л а б а к а к в о к ј а 
Н а з и в Дебелина Должина Ширина 

мм м см 

Меркантилна грагја 25. 1—1.90 12 
25 2.0 12 

Дуели (планки за бачви) 41--54 1.3—2.5 12 
/ 60 и 70 2. - 3 . 5 12 

80 2.5 12 
Велиќе (Сплинт) 25 1 - 1 . 9 0 12 

25 ф 2.0 12 

динари 
3.680.— 
4.240.— 
3.990.— 
3.450.— 
3.680.— 
2.530.— 
2.990.— 
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7) Ж е л е з н и ч к а г р а г ј а 
Н а з и в Дебелина Должина Ширина Пресек 

мм м см см 

Подаици ,за железн,ички 
динари 

в а пон и 43 2.6—2.9 16—26 4.240. -
Мостовски подниц,и 50 и 80 3. - 5 . 0 12—26 4.240.— 

50 и 80 3 - 4 . и 12—26 — 

5.0 - 4.700.— 

— до 2.9 - до 20X20 2.530.— 
— 3—3.7 — до 20X20 2.810.— 
— 3.8—4.9 — до 20X20 3.320.— 

Мостовски греди (сечени — до 2.9 — 21X21 и 29X29 2.810.— 
или делкани — 3—3.7 — 21X21 и 29X29 3.090.— 

— 2.8—4.9 — 21X21 и 29X29 3.730.— 
— до 2.9 — од 30 X30 на више 3.090.— 
— 3 - 3 . 7 — од 30X30 на вите 3.410.— 
— 3.8—4.9 — од 30X30 на више 4.050.— 

— до 2.9 - 14/20 и 14/21 2.300.— 
— 3—3.7 — - 14/20 и 14/21 2.530.— 
— 3.8—6 — 14/20 и 14/21 3.040.— 

Скретничка трапа (сечена — 6 на ви ш е — 14/20 и 14/21 3.680.— 
или делкана — ' до 2.9 — 14/25, 15/25 и 16/26 2.530.— 

3—3.7 — )) II И 2.810.— 
— 3.8—6 — о П ,' 3.320.— 
— 6.-- и на више — 

15'30,' 163,0 
3.960.— 

- до 2.9 — 15'30,' 163,0 2.810.— 
— 3—3.7 — 15/30, 16 30, 3.090.— 
— 3.8—6 — 15/30, 16 30, 3.730.— 
- 6.-- и на више — 15/30, 16/30, 4.370.— 

Н а з и в 
8) П о п р у г и (фризе) 

Дебелина Должина Шир. 1а 1/11а Па Белиќ и и 
мм м см 

Д и н а р и 
црвени 

тесни 25—27 0.2 4—12 - 2.300.— 
и 25—27 0.2—0.6 3 - 2.300.— 
и 25—27 0.25—0.6 4—6 3.220.— - 2.900. - -

широки 25—27 0.25— 
0.95 7—12 3.680.— — . 3.320.— -

бочници 25—27 1.0 7—12 4.570.— - 3.910.— — 

блистачи 25—27 — 7—12 5.250.— — 4.740.— — 

белики 25—27 0.25— 
0.95 4 — — — 2.300.— 

црвени 25—27 0.95 4 — — — 2.300.— 
танкуши 7—22 0.95 5—12 — 2.300.— — — 

9) Л е т в и 
Пресеци Должни е 

мм м Динари 
25/25 и 25/50 1— 1.90 2.070.— 
25/25 и 25/50 2.0 2.530.— 

в) Енглеска стока 
Назив и каквокја Дебелина Должина Ширина 

Динари енгл. пал. енгл. стопа енгл. п ал а ца Динари 
Исечени половњаци (\\%јпѕсо(:ѕ) 1/Иа 1/2"—3" 10' 8" 8.280.— 

1/2"—3" 5—9 1/2' 8" 6.900.— 
Средњачи (Сеп1егр1апкѕ) 1/Иа 2„—8" 8' 8" 8.280.— 

2"—8" 5—7 1/2' 8" 6.900.— 
Попрупи-блистачи (Р1ооппѕѕ) Га 1"—1 1/4" 5' 3 " - 4 1/4" 6.310.— 

II. Б У К А : 

С ор тим ен ат Дебелина 'Должина Средн,и Ширина Це,ни,по разреди каквокја 
мм м 0 с м си I II 1/П Ш 

Д и н а р и 
Кл аларми 13—22 2—2.90 35—49 - 3.200.— - - -

13—22 3.0 35—49 - 3.250.— - - -
25 2—2.90 35—49 - 2.540.— . - - -
25 3.0 35—49 - 2.970.— - - -
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Сортименат Дебелина Должина Средњи Ширина Цени по разреди каквокја 
мм м 0 СМ см I 

Д И 
II 
н а 

I I I 
р и 

III 

Необрубљени 13—22 2—2.90 — 16 3.200.— 2.540.— — — 

самиди 13—22 3-4 .90 — 16 3.500.— 2.800.— — — 

13—22 5.0 — 16 3.950.— 3.160.— — — 

25 2—2.90 — 16 2.850.— 2.290.— — — 

25 3—4.90 — 16 3.200.— 2.540.— — — 

25 5.0 — 16 3.640.— 2.910.— — — 

Обрубљени 13—22 0.5—0.95 — 12 — — 2.260.— — 

штици 25 0.5—0.95 — 12 — — 2.120.— — 

13—22 1-^1.90 — 12 3.200.— 2.540.— — 2.290.— 
13—22 2.0 — 12 3.500.— 2.800.— — 2.510.— 
25 1—1.90 — 12 2.925.— 2.340.— — 2.120.— 
25 2.0 — 12 3.200.— 2.540.— — 2.290.— 

Попруги 25 0.25—0.6 — 4—6 — — 1.560.— — 

25 0.25-0.95 — 7—11 — — 1.840.— — 

25, 30, 35 1.0 - 7—11 4 
- — 2.260.— -

Сортименат Должина 
м 

Четвртачи 0.4—0.95 
1.0—1.90 

Легенди за покућанетво 0.5—0.95 
1.0—1.9 
2.0 

Држаља за метли 1 . 0 — 1 . 1 

Пресек 
мм 

40X40—130X130 
40X40—130X130 
15X15-488X38 
15X15-38X38 
15X15—38X38 
25X25—30X30 

Цени по разреди каквокја 

2.120.— 
2.260.— 

Г1 
д и н а р и 

1.920.— 
2.030.— 

1/П 

2.120, 
2.260, 
2.540, 
1.840, 

III. Б Р Е С Т 

Дебе- Сред. Цени по разреди! каквокја 
Сортименат лина Должина њи Шир. Пресек I II ' 1/Н ПИЈ III 

мм м ѕгг см см мм Д и н а Р а 
Кладарки 25 2.0—2.9 25—39 — — — — 2.420.— — — 

25 3.0—4.9 25—39 — — — — 2.740.— — — 

25 5.0 25—39 — — — — 3.390.— — — 

25 2.0—2.9 40 — — — — 2.740.— ' — — 

25 3.0—4.9 40 — — — — 3.220.— — — 

25 5.0 40 — — — — 3.870.— — — 

Необрубљени 25 0.4—0.95 — 12 — 1.450.— 1.290.— — — 710.— 
самиди 25 1.0—1.9 — 12 — 1.870.— 1.680.— — — 970.— 

25 2.0—2.9 — 12 — 2.260.— 2.030.— — — 1.130.— 
25 3.0—4.9 — . \ 12 — 2.580.— 2.320.— — — 1.290.— 
25 5.0 12 — 3.060.— 2.740.— — — 1.610.— 

Обрубљени 25 до 1.9 — 12 — — — — 1.290.— — 

даски 25 2.0—4.9 — 12 — — — — 1.780.— — 

25 5.0 — 12 — — — — 1.940.— — 

Четвртачи — 0.4—1.9 — — 25X25 — — 1.940.— — — 

— 2.0 — — 25X25 — — 2.100.— — — 

Попруги 25 0ј25 — 4—6 — — — 1.940.— — — 

25 0.25 — 7—12 — — — 2.100.— - — 

IV. Ј А С Е Н ; 
Дебе- Сред- Пресек Цени по разреди каквокја 

Сортименат лина Должина ини Шир. мм I II 1/И III 
мм м см см Д и н а р и 

Кладарке 25 2—2 9 25—39 — — 3.570.— — 

25 3—4.9 25—39 — — — — 4.160.— — 

25 5.0 25—39 — — — - 4.990.— — 

25 2—2.9 40 — — — — 3.930.— — 

25 3—4.9 40 — — — 4.570.— — 
г 25 5.0 40 — — — — 5.630.— — 

Необрубљени 25 0.4—0 95 — 12 — 2.060.— 1.830.— — 1.060.— 
самици 25 1—1.9 — 12 — 2.700.— 2.430.— — 1.380.— 

25 2—2.9 — 12 — 3.340.— 3.020.— — 1.650.— 
25 . 3—4.9 — 12 — 3.710.— 3.340.— — 1.880.— 
25 5.0 — 12 — 4.570.— 4.120.— — 2.290.— 

Четертачи 25 0.4—1.9 — — 25X25 — — 2.930.— — Четертачи 
25 2.0 — — 25X25 — — 3.340.— — 

Попруги 25 0.25 — 4—6 — — — 2.700.— — 

25 0.25 — 7—12 — — — 3.110.— — 
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V. О С Т А Н А Л И Л И С Л А Р И : 1 

/ 
Дебе- Сред- Пресек Цени по разреди каквок,ја 

Врста Сорти - лина Должина ини Шир. мм I I I . 1/И III 
на дрво мелат мм м етем см д и н а р и 

Бели јавор Самици 20 0.4—0.95 — 12 - 2.010.— 1.640.— - 910.— 
20 1.0—1.9 — 12 — 2.950.— 2.370.— — 1.460.— 
20 2.0 — 12 — . 3.640.— 2.920.— — 1.820.— 

Четвртачи 0.5 — — 4X4 — — 4.010.— ф — 

Бели јавор Попруги 25 0.25 — 4—6 — - — 3.280,— — 

25 0.25 — 7—12 — — — 3.640.— — 

Багрем Самици 25 1.0—1.9 — 12 — — — 1.950.— — 

25 2.0 — 12 — — — 2.600.— — 

Габер С а мици 20 0.4—0.95 — 12 - 2.050.— 1.670.— — 1.030.— 
1.0—1.9 — 12 — 2.560.— 2.050.— — 1.280.— 

2.0 — 12 .—: 3.080.— 2.440.— — 1.540.— 
Клен Сам/ици 25 1.0-1.9 12 - . . - — 2.040.— — 

25 2.0 — 12 - — — 2.550.— — 

Цер Самиии 25 1.0—1.9 —1 16 — — — 1.510.— — 
1 25 2.0 16 — — — 1.880.— — 

Обрубљени 25 1.0—1.9 . 12 — 1.700.— — 

Штици 25 2.0 ' 12 — — — 2.670.— — 

Липа Самици 25 0.4—0.95 12 — . 1.820.— 1.460.— — 850.— 
25 1.0—1.9 12 - 2.420.— 1.940.—' — 1.210.— 
25 2.0 - 12 - - 2.670.— 2.180.— — 1.340.— 

Јоха Кладарки 13 2.0 20 — - — — 2.440.— 
,Јожа С ашици 20 0.4—0.95 ч — 12 — — — 1.770.— 

20 1.0—1 9 — 12 — — — 1.990.— — 

20 2.0 — 12 — — — 2.210.— — -

Бреза Самици 20 0.4—0.95 — 12 — — — 1.660.— — 

20 1.9 — 12 — — - 1.990.— — 

20 2.0 . - 12 - — — - 2.210.— — 

Топола и С а ми ци 20 0.4—0.95 — 12 — — 1.190.-— — 

врба 20 1.0—1.9 — 12 - — — 1.950.— — 

20 2.0 — 12 — . — — 2.160.— — 

Орах Кладарки 12 1.0—1.9 25—39 10 — — — - 8.080.— — 

Спарени) 12 2.0 25—39 10 — — — 8.970.— — 

12 1.0—1.9 40 10 - — - — 8.970.— — 

12 2.0 40 10 - - - 9.870.— - — 

Тежинска 
стока за 

1000 кг 10 0.4 - 10 — — — 4.040.— -

Цреша Самици 25 0.4—0.95 - - 12 — — — 2.220.— — 

(парела) 25 1.0—1.9 — 12 — — - — 2.660.— — 

25 2.0 — 12 - — — 2.950.— — 

Крушка Самици 25 0.4—0.95 — 12 — — — 2.100.— — 

Спарена) 25 1.0—1.9 — 12 — — — 2.520.— — . Спарена) 
25 2.0 - 12 — — — 2.800.— 

Б) ЧЕТИНАРИ 

1. Л Е Л А И С М Р Ч А : 
1 

(смрека, омора) 1 , . , -

Штици 1 
12 мм дебелите 2—6 м долж,име 8 см на виш е итрине 2.120.— динари 
18 „ 2—6 , 8 „ II П „ 2.010.— „ 
24 „ 2—6 , 8 „ ,, „ 1.890.— „ 
28—48 мм „ 2—6 . 8 „ II V 1. 2.010.— 

Штици П 
12 мм дебелине 2—6 м должине 8 ом на вите шир,ние 1.970.— динари 
18 „ ш 2—6 . 8 ,. 11 II ,, 1.870.— „ 
24 „ „ 2—6 . ! V 8 „ II II 1.760.— ,1 
28—48 мм „ 2—6 , 8 „ „ 1.760.— 

Штици 1П 
девелине \ 12 мм девелине \ 2—6 м долж и не 8 см на вите шириме 1.840.— динари 

18 „ 2—6 , 8 „ II II „ 1.740.— ,, 
24 „ 2—6 , 8 ,. II 1' 1.640.— в ,, 

28—48 мм „ 2—6 . 8 „ 1.640.— 

Куси штици од сите дебелина должине 0.50—1.75 м. и ширине 8 см на винце 1.370.— динари 

Летви: пресек 18X40 м,у 1, 24X48 мм, должиме 1—1.75 м 1.220.— ,, 

2—4 м . 1.990.—' II 
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Чисти штици: 
12 мм дебелите 
18 „ 
24 
28—48 мм " 

2—6 м долж ние 
2—6 „ „ 
2-6 „ „ 
2-6 „ ,. 

8 см на виме ширина 
8 „ „ „ 
8 II и ,, И 
^ М VI ' М И 

Сечени греди (,по нараџба): 
Пресек: 10X12 - 18X21 си. дужине 

Пресек: 21 X 24 см к подебели 

до 6 м 
6 до 8 м 
преко 8 м 
до 6 м 
6 до 8 м 
преко 8 м 

Четвртини и получетвртачи (морали и полуморали): 
Пресек: 50 X 50 - 100 X 100 мм. должине 2—6 м 

„ 7 м на вите 

Бродарски под: 
Од штици дебелиме 18 мм, должиме 2—6 м, ширине 8—15 см 
Од штици дебелине 24 мм, должиме 2—6 м, ширине 8—15 см 

Мадриери и бастингс 
Окра.јци: дебелине 18—,24 мм, должине 1 м 

дебелине 18—24 мм, должине 1.25—-3 м 
дебелине 18—24 -мм, должине 4 м 

2.640.— динари 
2.540.— „ 
2.390.— 
2.540.— 

1.940, 
2.140, 
2.340, 
1.840, 
2.040, 
2.240, 

1.990. 
2.090, 

2.440.— 
2.340.— 

1.760.— 
2.50 по м1 д. 
3.— „ 
3.50 „ 

II. Б Е Л И 

Штици: 

Б О Р : 

ч и с т и и п о л у ч. и с т и : 
дебелине 24—100 мм, должиме 2—6 м, ширино 8 ек на вшие 
дебелина 24—100 мм, должине 1—1.75 м, ширине 8 см на вшие 

1/П р а з р е д : 
дебелине 24—100 мм, должнине 2—6 м, ширине 8 см на више 
дебелине 24—100 мм, долгине 1—1.75 м, ширине 8 см на више 

III р а з р е д : 
дебелине 24—100 мм, должиме 2—6 м, ширине 8 см на више 
цебе тине 24—100 мм, должиме 1—1.75 м, ширине 8 см на више 

Четвртачи - без лом и трулеж: 
пресек 40 X50—100X100 мм, должиме 2—6 м 

Летви — без лом и трулеж: 
пресек 24X40—23X50 мм, должине 2—6 м 
пресек 24 X40—28 X50 мм, должиме 1—1.75 м 

Четвртачи — чисти и получисти 1/Н рааред како штици одговарајукји разред. 

3.050. 
2.600. 

— динари 

2.600. 
2.200, 

2.200. 
1.800. 

2.200.— 

2.150.-
1.700. 

III. ЦРНИ БОР: 
Цена на сечена грагја ма црни бор се ооредуе со 10% више сид цената за сечена грагја на бели бор. 

IV. АРИШ: 
Цена на сечена траг ја на ариш се одреду е со 15% вите од цената на сечена грагја на бели бор. 

V 
V. МУНИКА: 

Цена за сечена грагја мумин е (рјпиѕ 1еисос1егтѕ) се одредуе 35% више од цената за сечена грагја 
на бе^и бор. 

Член 2 
За сечена грагја на четинари преку 6 м. до,л-

жина, цените определени во чл. 1 на овоа Решение 
можат да се повишат најмно,гу со 25%. 

Член 3 
Цените определени во чл. 1 на овоа Решение за 

сечена грагја на четинари важат за подручје на фе-
дерална Хрватска. 

Исто така, цените определени во чл. 1 на овоа 
Решение за сечена грагја на четинари важат и за 
подручје на федерална Босна и Херцеговина, феде-
рална Србија и федерална Македонија, освем за се. 

чена грагја на јела и сурча за кои. на подручјата 
на наведените федерални единици, цените опреде-
лени во чл. 1 на овоа Решение се повишујат за 15%, 
по причина на потешки услови на работата и из-
возот. 

Исклучително за подручјето на федерална Сло-
венија цените определени во чл. 1 на овоа Решение 
за сечена грагја на четинар^ се смалуе за 10% по 
причина на поповолни услови на работата и из-
возот. , ( 

Член 4 
До понатака се определуат следните највисоки 

цени на шпер-плочите и пакетите ; 
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- I 1. ' ' ' I 
А) ФУРНИРИ 

В р с т а Дебел. Должина Ширина Цени по разреди каквокја 
мм м см 1 П 1/11 рујави слепи 

Д и м а р и 

Даб: 
Блисгачи 0.50-—0.90 1.0 10—20 37.150.— 33.435.-- — — 

обрубљени 0.50—0.90 1.0 21 44.580.— 40.120. - - - — 

0.50—0.90 1.0 10 — — — . 18.575.— — 

0.50—0.90 50—98 10 — 22.290.— 14.860.— 
Бочници 0.70—1.0 1.0 12 28.000.— 25.200.-- 26.600.— 14.000.— 

обрубљени 0.70—1.0 50—98 12 — 16.800.— 11.200.— — 

ј необрубљени О,70—-1.0 1.0 12 21.200.— 19.080. -- 20.140.— -

Јасен: 
необрубљен 0.70 1.0 12 — - 20.250.— — — 

Брест: 
необрубљен 0.70 1.0 - 12 — - 16.300.— — — 

Јавор бели (глатки): V 

необрубљен 0.70 1.0 12 - - 21.100.— — -

обрубљен 0.70 1.0 12 — 27.400. - -

Бука парева: 
необрубљена 0.70 1.0 12 — — 13.640.— -

обрубљена 0.70 1.0 12 - - 17.700.— — 

Цреша: ме 1 ' 
необрубљена 0.70 1.0 12 — - — 19.700.— — 

Крушка: 
необрубљена 0.70 1.0 12 — - 16.100.— — 

Цер: 
необрубљен 0.70 1.0 12 — - 11.600.— — 

Липа: 
необрубдЈена 1—3.6 1.0 10 — — . - 7.500.— 

Топола-врба: 
необрубљена 1—3.Н 1.0 И.) — - — 7.000.— 

Бука. јавор: 
необрубљена 1—3.6 1.0 10 „ - - — 6.000. -

Б) ШПЕРПЛОЧИ: 

Динари Динари 
Букови непарени плочи 15.700.— Јавор 1-а плочи 23.550.— 
Букови пареви плочи 17.270.— Јавор На плочи 20.410.— 
Борови плочи 18.055.— Даб, ^еднострани 1а плочи 25.120.— 
Окуми плочи 

е 20.410.— Орах, једвострани 1а плочи 31.400.— 

с - В) ПАРКЕТИ: 
Даб: 1 а Е - 1 а Мерк.—На Па - Ша Бел. - IV бл. Ша — \ 

д о л ж и н е 250 мм на в и ш е 
Д и н а р и ј 

Ширина: 26—28 мм 146.50 124.50 109.00 92,50 69.00 
32—38 „ 161.00 138.50 122.00 107.00 102.50 
42—48 „ 171.00 148.50 132.00 116.50 112.00 
52—58 „ 178.50 156.50 141.00 116.50 112.00 
62—68 „ 183.00 160.50 144.00 116.50 112.00 

д о л ж и и е 190—210 м м 

26—30 „ 132.00 112.00 98.00 83.00 80.00 
32—38 145.00 125.00 110.00 96.00 92.00 
42—48 „ 153.50 133.50 119.00 105.00 101.00 
52—58 160.50 140.50 127.00 105.00 101.00 
62—68 „ 164.50 144.50 129.50 105.00 101.00 

А с ф а л т — д о л ж н и е 250 мм н а в и ш е в 

32—38 „ 177.00 152.50 134.50 117.50 112.50 
42—48 „ 188,00 163.50 145.50 128.50 ж 123.50 
52—58 „ 196.50 472.00 155.00 128.50 123.50 
62—68 201.50 176 ЈЗО 158.50 128.50 123.50 
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Јасен 
1/Па 1а 

Б р е с т 

д о л ж и н е 250 м м 

На 

н а в и ш е 

1а 
Б у к а 

Д и н а Р и 
Ширина: 32—38 мм 131.00 114.00 106.50 87.00 

42—48 141.00 114.00 106.50 87.00 „ 52—58 „ 149.00 114.00 106.50 87.00 
62—68 152.00 114.00 106.50 87.00 

д о л ж и н е 190—210 мм 
32—38 к 118.00 102.50 95.50 78.00 
42—48 127.00 102.50 95.50 78.00 

П 52—58 134.00 102.50 95.50 78.00 
62—68 )9 136.50 102.50 95.50 78.00 

А с ф а л т — д о л ж и н е 250 мм н а в и ш е „ 32—38 144.00 125.50 117.00 / 95.50 
42—48 а 155.00 125.50 117.00 95.50 
52—58 163.50 125.50 117.00 95.50 
62—68 и 167.00 125.50 117.00 95.50 

Д а б Ј а с е н 
/ 

Б р е с т 
1аЕ-1а Мерк.—Па 1/Иа 1а Па 

ободни летви по м 1 Д и н а Р и 
обични 10.00 7.75 7.50 7.50 7.50 
ганки 6.50 6.50 — — 

зидни појас м1 

16—18 мм 10 см 32.00 — 24.75 23.25 23.25 
зиди и попрути (фризи) 

10 см по м1 32.00 25.25 24.75 23.25 23.25 
прагови по м2 267.00 237.50 228.00 221.00 221.00 

Па 

75.00 
75.00 
75.00 
75.00 

67.50 
67.50 
67.50 
67.50 

82.50 
82.50 
82.50 
82.50 

Б у к а 
!а 

6,50 

17.50 

17.50 
168.00 

Па 

6.50 

17.50 

17.50 
168.00 

Член 5 
Горните цени се определени во динари, и това 

за сечено техничко дрво, фурнири и пипер плочи по 
1 м3 (по еден кубни метар), за паркети и прагови 
по еден метар квадратни а за ободни летви, зидни 
појаси и зидни фризи по еден текукји метар, и ва-
жат франко утоварено во вагон Ј Д Ж шлеп или по-
ставив сплавиште, исклучиво скупниот данок и дру-
гите државни такси кои настанујат во моментот на 
продавачите . 

Член 6 
Цените на сечено техничко дрво, фурнирите, 

шпер плочите и паркетите франко стругара ќе опре-
делуе Управата за цени на сојузното Министерство 
за трговија и снабдуење на база посебни аклкула-
ции, а по сослушуење ш винето на надлежното зем-
ско министерство за шумарство. 

Член 7 
За оние врсти на дрво, кои несе обванати со 

овоа Решение цените ќе ги определи Управата за 
цени на сојузното Министерство за трговија и снаб. 
дуење на база посебните калкулации, а по саслу. 
шуење мнението на надлежното земско министер-
ство за шумарство. 

Член 8 
Деверасто.сечено техничко дрво како и фур-

нири нарочна текстура ќе се продават по цените 
утврдени преку слободна продавачка. 

Член 9 
Отколку сеченото техничко дрво добиено со 

преработување на облото техничко дрво, за кое е 
одобрена поголема цена од цените определени со 
Решението на сојузното Министерство трговија и 
снабдуење — Управа за цени, бр. 6691 од 19 август 
1945 година, сходно 'чл . 7 на споменатото Решение, 
Управа за цени на сојузното Министерство за тр-
говија и снабдуење може да определи на база по. 

себните калкулации и повисоки цени, а по саслу. 
шуење мнението надлежното земско Министерство 
за шумарство. 

Член 10 

Класификација по квалитетот на сеченото тех-
ничко дрво, фурнири, шпер плочи и паркети ќе се 
врши до понатака според Загребачките узанси. 

Член 11 

Горните цени влегујат45 во сила на ден обнаро-
дуење на овоа Решение во „Службениот лист" и ва-
жат за ново произведено сечено техничко дрво, 
фурнири, и т е р плочи и паркет,и од денот на смену-
ење окупациските валути, отколку наведените пре-
работувачки несе во мегјувремето продадени или 
конечно наплатени. 

За непродадено или конечно ненаплатено сечено 
техничко дрво, фурнири, шпе,р плоччи и паркети од 
старо производство, затечено на складиштата на 
производителите на денот на сменуење окупациски. 
те валути, ќе се сметат такугјере горните цени, но 
сотова да производителите — продавачи се должни 
разликата помегју производителните цени од август 
1939 година да је попишат за 30% и новите цени да 
ли прокнижат преку сметките на разликата на 
цените. 

За непродадено или конечно ненаплатено сечено 
техничко дрво, фурнири, шпер плочи и паркети од 
старо производство затечени на складиштата на тр-
говците на ден на сменуење окупациските валути 
важат такугјере горните цени увеличени со сите на-
бавни трошкови и со маржата бруто заработујачка, 
во смисал на Н а п а т с т в и е ^ на сојузното Министер-
ство за трговија и снабдуење за определуење цени 
во трговија на големо и мало, но сотова. да т,ргов-
ците-продавачите се должни разликата помегју тр-
говските цени од август 1939 година повишени 
со 30% и новите цени да ги прокнижат преку смет-
ките на разликата на цените. 

V 
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За начин на располагање со средствата прокни-
жени преку сметките на разликата на цените, а во 
смисал на горните прописи, ќе се донесе дополни-
телно надлежно решеше. До доносуење такво ре-
шение овие средства ќе бидат блокирани и вложени 
при државните банки. 

Сечено техничко дрво, фурнири, итер плочи и 
паркети, затечени на складиштата на преработуја. 
чите на техничко дрво, во колку уште несе употре-
бени во целост на ден на влегуење во сила на овоа 
Решение, ќе се засметат во производителните тро-
шкови по горните цени. 

Бр. 9566/45 
9 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за трговија и снабдуење, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

789. 

Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, 
Министерството за трговија и снабдуење на сојуз-
ната влада — Управа за цени— донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ 

НА ТУЛИ, КЈЕРАМИДИ И КАМЕНИ КОЦКИ 

Член 1 
Се овластуат земските министерства за трговија 

и снабдуење да можат на своето подрачје да опре-
делуат цени на тули, кјерамиди и камени коцки. 

Член 2 
Овоа Решение влепуе во сила со денот на обна-

россуење во „Службениот лист". 
Бр. 10452 

23 октомври 1945 година 
Београд 

Министер за трговија и снбдуење, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

790. 
На основанине чл. 1, 2 и 3 Законот за настапу -

ење надлештва, институции, претпријатија и орга-
низации на јавен карактер, пропишуам следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАСТАПУЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ШУМАРСТВО НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА, НЕГОВИ-
ТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА ПРЕД НА-
РОДНИТЕ СУДЕВИ И ДРУГИ НАРОДНИ ВЛАСТИ, 
КАКО И ПРЕД СТРАНСКИ СУДЕВИ И ДРУГИ 

СТРАНСКИ ВЛАСТИ, ВО ПОГЛЕД ЗАШТИТА 
ИМОТНО-ПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ 

1) Министерството за шумарство на сојузната 
влада и неговите институции и претпријатија во по-
глед заштита нивните имотно, правни интереси ќе 
ги застапуе пред домашните народни судов,и и дру-
ги домашни народни власти шефот на Правниот от-
сек на сојузното Министерство за шумарство. 

Во случај на спор пред странски судеви и други 
странски власти, Министерот за шумарство, во се-
кој конкретан случај, ќе издава специјални полно. 
моштва на лицето кое он ќе го определи. 

2) Го овластуам Министерот за шумарство од-
носно за пољоделие на земските влади, да може да 
издава полномоштво на лице кое он ќе определи за 
застапуење имотно-правните интереси на шумар-
ството пред народните судеви и други народни вла-
сти. 

Овоа Напатствие влегуе во сила кога ќе се 
објави во „Службениот лист на Демократска Феде-
ративна Југославија". 

Бр. 3719 
19 октомври 1945 година 

Београд 
Министер за шумарство, 

полковник, 
Суд. Филиповић, с. р. 

О А А И К О Б Л Н И ^ 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

р е ш у е 
да' се за умешност во командувањето, специјални 
подвизи, покажана храброст и нарочити заслуги за 
народ одликујат 

СО ОРДЕН НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ: 
Влаић Милосав. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА (НАРОД I РЕД: 
Драговић Тодор; 
капетан Јовановић Д. Живко; 
Плећевић И. Чедомир, Минић С. Слободан и Ра-

довановић Милић. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
мајор Јовановић Илчја. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
Поручник Ковачевић Бранко; 
политкомесари на чета: Герасимовић Веља, Дра-

кулић В. Милан, Јеленић Милутин и Симић В. Жи-
ворад; 

Вујачић М. Никола, Ђурђевић Димитрије, Ђурић 
Ж. Ђорђе, Нестороиић Живомир. Парач Бранислав, 
Петровић Миливоје, Јовановић Д. Зора, Лабудовић 
Ј. Милорад, Опасојевић Ј. Лука,, Радоњић Т. Душан, 
Савковић В. Милош; 

командант на батаљонот Јовановић Дражић. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
политком. на бригадата Корач М. Дмитар; 
поручници: Ковачевић Бранко, Репац Р. Душан 

и Павловић Г. Душан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
пом. комесара на бригадата Зечевић Ђ. Славко; 
политком. на батаљонот Пауновић Т. Станимир; 
команданти на батаљонот Андрејић Светомир и 

Миловановић Р. Живадин; 
лом. комесара на батаљонот Вујачић Д. Радојка; 
командири на чета: Бошковић М. Драгољуб, 

Ђурђевић Ј. Светислав, Илић Пантелија, Јоксимовић 
Драгослав, Јоксимовић Велимир, Ранновић Милутин 
и Радоњић М. Милан; 

водн,ик Јоковић Љ. Радисав; 
борци: Јовановић Т. Добривоје и Грујић Д. Ми-

лорад; . ^ 
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Богдановић С. Загорка, Богдановић С. Драгиша, 
Весић С. Ђорђе, Гајић Видосава, Ђуровић М. Милан, 
Илић М. Радомир, Јелениќ М. Живадин, Јовановић 
И. Љубинка, Кузмановић Б. Живојин, Лазаревић 
Михаило, Павков Сима, Пајевић М. Даница, Петру-
шевић В. Петар, Петровић Трифун, Петровић Ж. 
Бранка, Росић Љ . Драгољуб, Савић В. Василије Си. 
мић Мира, Танкосић Ј. Милан и Ризнић В. Миодраг. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 

командир на четата Миливојевић И. Душан; 
Ристић Софија. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

заставник Минић П. Милош; 
водник Живојиновић М. Андрија; 
десетар Томић П. Станија; 
борци: Каратошић М. Микица и Ранђић Т. Да-

ринка; 

Анић Живота, Богдановић Живко, Бошковић М. 
Јулка, Васиљевић Наталија, Грујић Милица, Дамја . 
новић Мирослав, Јовановић Гроздеви ја, Николић 
Милета и Петронијевић Момир. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
Дражић-Јовановић Љ . Станоје, Марковић Ми-

ленко и Филиповић Бошко. 
Бр, 257 

6 јули 1945 година 
Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

НИЈА 
КРАЛСКИ НАМЕСНИЦИ 

др. Срђан Будисављевић, др. Анте Мандић 
и инж. Душан Сернец 

На предлог на Претседателот на Министерскиот 
совет и Министер на народната одбрана 

с м е р е ш и л е и р е ш у е м е 
да се уважи поднесената оставка на Министерот 

без портфељ во кабинетот на Министерскиот совет 
на Демократска Федеративна Југославија на др. 
Јура ј Шутеј, 

Нашиот Претседател на Министерскиот совет и 
Министер на народната одбрана нека го изврши овој 
указ. 

Бр. 993 
9 октомври 1945 година 

Београд 
др. Срђан Будисављевић, с. р. 
др. Анте Мандић, с. р. 7 

инж. Душан Сернец, с р; 
Претседателот на Министерскиот совет 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Со указ на Кралските намесници бр. 1452 од 

5 окто,мври 1945 година, на предлог на Претседате-
лот на Министерскиот совет, Министер на народната 
одбрана и заст. на Министерот за надворешни рабо-
ти, а на основ ание чл. 2 Уредбата за поставуење и 
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 годи-
на ,е уважена оставка на државна служба на Шу-
менковић (др. Илија, амбасадор I положајна група 
на р ас положеше. 

у к а , з и 
НИЈА 

КРАЛСКИ НАМЕСНИЦИ 

др. Срђан Будисављевић, др. Анте Мандић 
и инж. Душан Сернец 

На предлог на Претседателот на Ми,нистерскиот 
^овет и Министер на народната одбрана 

с м е р е ш и л е и р е ш у е м е 
да се уважи поднесената оставка на Министерот 

за надворешни работи др. Иван Шубашић. 
Нашиот Претседател на Министерскиот совет и 

Министер ,на народната одбрана! нека го изв,рши овој 
указ. 

Бр. 992 
9 октомври 1945 година 

Београд 

др. Срђан Будисављевић, с. р. 
др. Анте Мандић, с. р. 
инж. Душан Сернец, е. р. 

Претседателот на Министерскиот совет 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославиј,а 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

АЕКРЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖИ 

Со.Решение на Министерот за град еж и на сојуз-
ната влада Пере. бр. 212. од 26 (септември 1945 годи-
на. е поставен Радојевић Милорад за чиновнички 
приправник 9 положани група. 

Со Решение на Министерот за градежи на со-
јузната влада Пере. бр. 229 од 5 октомври 1945 го-
дина, е поставен Нешковић Божидар за техничар, во 
привремено својство, со принадлежности на чинов-
ник 6 положајна група. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
Со Решение на Ми,нистерот за народно здравје 

Пов. бр. 214 од 4 јупа 1945 година, а на основание 
. членот 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапреду-

ење на државвни службеници на Демократска Фе-
деративна Југославија од 2 аир или 1945 година и 
Уредбата за регулисуење принадлежности на држав-
ни службеници од граѓански ред и оетаналите јав-
ни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 априли 1945 година, се поставуе инж. 
Богдан С. Лаковић, виши пристав VII положајна 
група на Заводот за производство на лекови на 
Министерството за наро,дно здравје ,на сојузната 
влада, за чиновник VI положајна г,руп,а при истиот 
Завод. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада б,рој 2950 од 14 јули 1945 година, 
а на оенование членот 1 и 3 Уредбата за поставу-
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ење и унапредуење на државни службеници н,а Де-
мократска Федеративна Југославија од 2 априли 
1945 година и Уредбат,а за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници од Траг јанеш ред и 
остачалите јавни службеници на сојузната мини-
стерства и установи од 20 априли 1945 година, се 
п,ревзема во државна служба при Епидемиолошкиот 
институт на Министерството за народно здравје 
на сојузната влада во својство на лекар IV поло-
жајна група 1 степен 1 периодна повишица со де-
нот 14 јули 1945 година, др. Милош Л. Лазаревиќ, 
директор на Заводот за производство на лекови 
IV положајна група 1 степен 1 периодна ловиш ица 
н,а Министерството за народно здравје на сојузна-
та влада на расположение. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. 269 од 31 јули 1945 го-
дина, а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за лоста-
вуење и унапредуен,е на државни службеници на 
Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 
1945 година и Уредбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред 
и останалите јавни службеници на сојузните ми-
нистерства и установи од 20 априли 1945 година 
и добиената согласност на Претседателот на Ми-
нистерскиот совет бр. 362 од 28 јули 1945 година, 
се лоставуе др. Јосип А. Милунић, лекар, за начал-
ник на Главната управа на болничка, поликлинич-
ка, селска и банеска служба на Министерството 
за народно здравје на сојузната влада, со право 
на принадлежност,и на чиновник IV положајна гру-
па 1 стелен. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада, Пов. бр. 233 од 1 август 1945 
г,одина, а на основавте чл. 1 и 3 Уредбата за по-
ставуење и унапредував на државни службеници 
на Демократска Федеративна Југославија и Уред-
бата за регулисуење лринадлежности на државни 
службеници од граѓански ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи 
ед 20 априли 1945 година, се поставуе Даница М. 
Иванов,ић, чиновнички приправник, X група — зрав-
ствен помокјник на Хигиенскиот ,завод во Нови 
Сад, за з,дравствен помошник X положајна група 
при Епидемиолошкиот институт на Министерството 
за народно здравје на сојузната влада. 

Со Решение на Мин,истерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. 143 од 14 јули 1945 го-
дина, а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за поста-
вуење и унапредуење на државни службеници на 
Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 
1945 година и Уредбата за регулисуење принадлеж-
кости на државни службеници од траг јанек и ред и 
останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи од 20 авдили 1945 година, се 
превзима во служба при Епидемиолошкиот инсти-
тут на Министерството за народно здравје, во свој-
ство на лекар VIII положајна група ДР. Алекса,ндар 
Л. Терзин, лека,р зв а н и чии к -дон ев ни ч а р на Меди-
цинскиот факултет на београдскиот Универзитет. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
Пов. бр. 247 од 14 јули 1945 година, а на основаше 
чл. 1 и 3 Уредбата за поставував и унапредуење 
на државни службеници ,на Демократска Федера-
тивна Југославија од 2 авдили 1945 година и Уред-
бата за регулисуење при,надлежности на државни 
службеници од граѓански ред и останалите јавни 
службеници на сојузните министерства и установи 
од 20 анрили 1945 година, се поставуе др. Михајло 
Ф. Протић, лекар од приватна професиј,а за лекар 
на Главната управа на болничката, поликлиничка 

и бањска служба на Министерството за чир)дно 
зд,равје на сојузната влада, со право на принадлеж-
ности на чиновник VIII положајна група. 

Со Решение на Министерот за на,родно здравје 
на сојузната влада Пов. бр. 267 од 14 јули 1945 го-
дина, а на о,снование чл. 1 и 3 Уредбата за поста-
вуење ,и унапредував на државни службеници на 
Демократска Федеративна Југославија од 2 авдили 
1945 година и Уредбат,а за регулисуење лринадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и уста,нови од 20 авдили 1945 година, се 
поставуе др. Драшко Ј. Вилфан, лекар-дневничар 
на Држ,авната болница во Београц за шеф на Отсе-
кот на поликлиничката служба на Главната управа 
на болничката, Поликлиника, селска и бањава служ-
ба, со право на принадлежности на чиновник VIII 
пол ож а јна група. 

Со Решение на Министерот за н,ародно здравје 
на сојузната ,влада Пов. бр. 266 од 14 јули 1945 го-
дина, а на основани,е чл. 1 и 3 Уредбата за поста:-
вуење и унапредував на државни службеници на 
Демократска Федеративна Југославија од 2 авдили 
1945 година и Уредбата за регулисуење при надлеж-
ности на државни службеници од г,раѓ.ански ред и 
останал иге јавни службеници на сојузните (мини-
стерства и установи од 20 авдили, 1945 ,година, се 
поставуе др. Имре И. Золтан, лекар — чиновнички 
приправник VIII положајна група на бившата ба-
новинска болница во Б,рчко за началник на Стати-
стичкото оделење на 'Министе,р,ството за народно 
здравје на сојузната влада, со право на принадлеж-
ности на чиновник VII положај,на г,рупа. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојујјзната влада Лов. бр. 265 од 14 јули 1945 го-
дина, 1а н,а основание чл. 1 и 3 Уредбата зд п кпаву-
ење и унапредуење на држав,ни службен,ици ема Де-
мократска Федеративна Југо,славија од 2 илрили 1945 
година и Уредбата за регулисуеае лринадлежностч 
на државни службеници од граѓански ред и осгана-
лите јавани службеници на сојузните Министерства и 
установи од 20 авдили 1945 година, се иревзима во 
државна служба за лекар V положајна г.рупа при 
Епидемиелошкиот Институт на Министерството за 
,народно здравје на сојузната влада, др. Маријач Е. 
Браиовачки, лекар V ,положена група на бившиог 
Централен хигиенски завод во Бе о,град ,на распо-
ложение. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. ;42 од 18 јупа 1945 го-
дина, а на оанование чл. 1 и 3 Уредбата за поста,ву-
ен,е и унапредуен,е на државни службеници на Де-
,мократска Федеративна Југославија од 2 ап,рили 1945 
година и Уредбата за регулисуеае п р ич а дл е жн ос ти 
на државни службеници од граѓански ред и остана-
лите јавни службени,ци на сојузните Министерства и 
установи од 20 април,и 1945 годин,а и добиената со-
гласност на Претседникот на Мин,истерскиот совет 
бр. 279 од 9 јуни 1945 годи,на, се поставуе др. Олга 
С Милошевиќ, лекар-наднич,ар на Одел?ењето за 
здравствена заштита на мај,ки ,и деца на Министер-
ството за народно здравје на Сојузната влада, за на-
чалник н 1з О дел,ењето за здравствена заштита на 
мај,ки и деца на Министерството за народно здравје 
на сојузната влада, со право на вдииадлежности на 
чиновник III положајна група 1 степен. 

Со Решение н,а Министерот за народно здравје 
на сојузната влада бр. ,223 од 7 јуни 1945 годна, а нч 
основаше чл. 1 и 4 Уредбата за поставував и ува-
л,редуење на државни службеници на Демократска 
Федеративна Југославија од 2 ап,р,или 1945 Јгодина и 



Страна 852 - Бр;ој 82 

Уредбата за регулисуење шринадле жности на државни 
службеници од граѓански ред и астаналите јавни 
службеници но сојузните министерства и установи 
од 20 анри л и 1945 година, се поставуе за шжинир-
чиновник УЛИ положајна група инж. Вјекослав М. 
Ким ар, надничар-инжинир на Санитетско-техничкото 
одељење на Министерството за народно здравје на 
сојузната влада. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влаш Лов. бр. 222 од 7 јуни, 1945 година, 
а на основание Уредбата за ,поставуење и унапреду-
ење на државни службеници на, Демократс,ка Феде-
ративна Југославија и Уредбата за регулисуење при-
надлежности на државни службеници од грагјанаки 
ред и останалите јавни службеници на сојузните Ми-
нистерства и установи од 20 ацрили 1945 година, а 
спрема устниот захтев на Министерството за народно 
здравје на Хрватска, се ставуе на расположение на 
Министерството за народно Здравје на федерална 
Хрватска заради распоредот ,на нова должност др. 
Дора Филиповиќ, лекар Ш група 2 степен на Епиде-
мијакото одељење на Министерството за народно 
здравје на со,јузната влада. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. 35 ,од 29 мај 1945 година, 
а на еопование чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
унапр е, дуење на државни службеници на Демократ-
ска Федеративна Ју,госла,вија од 2 априли 1945 годи-
на и Уредбата за регулисуење принадлежности на 
државни службеници од граѓански ред и останалите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 априли 1945 година, се поставуе др. 
Вељко Ђ. Наранџић, лекар за лекар при Одељењето 
на медицинската настава ца Министерството за на-
родно здравје на сојузн,ата влада, со право на ири-
на дл еж пости на чинов нив 8 пол ож ајка група. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Нов. бр. 208 од 4 јуни 1945 годи-
на, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење 
и унапредуењ,е на ,државни службеници на Демо-
кратска Федеративна Југославија од 2 ал р или 1945 
година и Уредбата за регулисуење принадлежности 
ш ,државни службеници од граѓански ред и остана-
лите јавни службеници на сојузните министерства и 
установи од 20 априли 1945 година, се превзема во 
служба на Министерството за народно здравје -на 
сојузната влада во својство на чиновник 8 тголожајна 
пруша 2 лериодока повишица Крста Д. Вукоти,ћ, чи-
новник 9 положајна група на Болницата за зараз,ни 
болести во Београд. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. 201 од 4 јуни 1945 годи-
на, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење 
и ун апр е д,уе,ње на државни службеници на Демо-
кратска Федеративна Југославија и Уредбата за ре-
гулисуење п,ри надлежност и на државни службеници 
од граѓански ред и ост,аналите јавни службеници на 
сој,узн,ите министе,рства и уста,нови, се премешта во 
Епидемиолошки институт на, Демократска Федера-
тивна Југославија за арх,ивски чиновник 10 поло-
жајна г,рупа Добросав С. Крстић, архивски чиновн,ик 
10 лоложајна трупа на Лоли,клината на Министер-
ството за народно здравје на сојузната влада. 

Со Решение на Министерот за наро,дно здравје 
на сојузната влада Лов. бр. 212 од 4 јуни 1945 го-
дина, а на основ ание чл. 1 и 4 Уредбата за поста-
вуење и унапредуење . на државни службеници на 
Демократска Федеративна Југославија од 2 ап,рили 
1945 година и Уредбата за регулисуење пришил еж -
ности на државни службеници од граѓански ред и 
останалите јавни службеници на сојузните мини-

стерства и установи од 20 априли 1945 година, се 
поставуе Стево Ђ. Полојац, чинов,ник-надничар на 
Заводот за производство на лекови на Министер-
ството за народно здравје на сојузната влада за 
чиновник VIII положајна група при истиот завод. 

Со Решение на Министерот за народно здравје 
на сојузната влада Лов,, бр. 194 од 4 јуни 1945 го-
дина, а на ос,нование чл. 1 и 4 Уредбата за поста-
вуење и унапредуење на државни службеници на 
Демократска Федератииа Југославија од 2 априли 
1945 година и У,редбата за регулисуење принадлеж-
ности на државни службеници од граѓански ред и 
оста,налите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и установи од 20 априли 1945 година, се 
поставуе Златко Ф. Белоклавек, надничар на пе-
чатницата на Министерството за народно зд,равје 
на сојузната влада за чиновник VIII даложај,на група 
2 периодна повишица. 

ИСПРАВКА 
Во ракописот на Решението бр. 1 за одредуење 

цени на хемиските производи испорачени од УНРА, 
бр. 7670 од 22 септември 1945 година („Службен 
лист" бр. 77), се потерала една грешка: 

Стоји: I II Ш 
Динари 

ЛР. 9) Сода нитрат 1 а крист, нето 18,12 19,92 20,41 
А гребе да стоји: 

ПР. 9) Сода нитрат II а крист, нето 8,12, 9,92 10,41 
Бр. 7670. — Од Управата за цени на сојузното 

Министерство за трговија и снабдуење, 18 октом-
ври 1945 година. 

С О Д Р Ж А Н И Е : 
Страна 

781. Обвезно (задолжително) толкуење на 
точка 5 член 10 на Законот за врстите 
на казните од 5 јули 1945 година — — 825 

782. Уредба за ор,ганизацијата на Пољопри-
вре,дната извештајна служба — — — — 825 

783. Обвезно толкуење бр. 3 на Законот' за-
бирачките списоци — — — — — — — 826 

784. Обвезно (задолжително) напатствие бр. 4 
за примена на Законот за избор на на-
родните пратеници за Уставотворна скуп-
штина — — — — — — — — — — — 826 

785. Напатствие за застапање на Министер-
ството за просвета на сојузната влада и 
на подрачните надлештва и установи — 827 

786. Напатствие за организација социјално-
здравствена и воспитна работа на обда-
ништата за деца ,на претшколското вре-
ме во градовите и индустријските места 827 

787. Решение за одредуење услови за савињ-
скиот хмељ добро исушен род 1944 го-
дина 840 

7!ЗЅ. Решение за одредуење цени на режено 
техничко дрво, ,на фур,нири;, шперплочи 
и на паркети за подручје на Демократ-
ска Федеративна Југославија 841 

789. Решение занадлежноста при одредуење 
цени на цигли (тули) на цреп (керамиди) 
и камени коцки 849 

790. Напатствие за засталање на Ми,нистер-
—ството за шумарство на сојузната вла-
да, ,неговите установи и ,претпријатија! на 
родните судови и др,угите народни власти 
како и пред страните судови и другите 
страни власти, во погледот на заштита на 
'.имоаичок10-пр\а1в,ните (и,нтереси — — — — 849 

ШТАМГ1А ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


