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СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ш IV Ж 8 тед. Гол. IV 

ракописите се исправаат во дупликат на адреса: „Службен 
весник на НРМ" Пошт Фах 51 н испите не се враќаат. 

Цена на овој број е * динара. Претплата за цела РОДИН« 

250 дин. за едно полугодие 125 динари. 

70 У К А З 

На основа чп. 73 т. 4 од Уставот на НР Македонија, а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Презндиумот 
на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народно-
во собрание на НРМ го прогласуе Законот за национализа-
ција на големите сточни лоседи што го донесе Народното 
»обранио на НРМ на ден 31 март 1948 година а кој гласи« 

Со оглед да се на големите сточни поседи се почести 
појавите на шпекулација и прекумерното штеточинокб кла 
» е на стоката* _ 

со оглед Да сопствениците на големите сточни поседи 
*Н> правило не одговараат на своите обавези према држава-
та по однос на давањето волна, продавањето на млеко, си-
рење, кожи и стока, иако државата се грижи за нивното сна-
блуење со сточна храна; 

со оглед да многу сопственици на големи сточни лосе-
ви не се грижат за унапредуење на сточните стопанства со 
јррименуењо на техниката во сточарството но натрупуат 
лари со цел за шпекулација ; 

Народното собрание на Народна Република Македонија 
смета за потребно да се на големите сточни поседи приме-
нат начелата за укинуење на големопоседите изразени во 
Законот за аграрна реформа и колонизација 

и да им со одземат на сопствениците големите сточни 
поседи и предадат на управуење на државата со цел да 
1И унапредуе и развива сточарството 

поради ко« на предлог на {Владата на Народна Републи-
ка Македонија донесу! 

З А К О Н 

Џк НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ГОЛЕМИТЕ СТОЧНИ ПОСЕДИ 

Член 1 
Со денот на сталуењето во сила на овој Закон се на-

ционализираат и преминуат во државна сопственост во при-
ложениот список наведените големи сточни поседи со над 
400 грла овци, заедно со пасиштата и трлата, живиот и 
Мртвиот инвентар, како и постројките за изработете на 
сточни производи. 

СПИСОКОТ на сточните поседи кои што се национализи-
раат претставуе една целина ср овој Закон. 

Член 2 

На сопствениците на големите сточни поседи кои што 
ар национализираат к̂*е им с ц ^ т а а м . според одбијте. на 
Владата највеќ е до 400 грла, овци со содиртрн^. инветар, 
пасишта, трла и постројки за изработував наЈј^очни^ро-
изводи. 

/ Член 3 
. Накнада за национализирзните сточни поседи н'е се 

дава, алфред прописите на Сојузниот -Закон ( еа црционали-
аација на приватните стопански I претпријатија. 

Член 4 

Не потпаѓаат под национализација по овој Закон оние 
сточни поседи со пасиштата, трлата, живиот и мртов ин-
вентар, нако и постројките за изработуење на стѕчни про-
изводи, кои што се внесени во сточарските кооперации, 
трудовите земјоделски кооперации и земјоделските коопе-
рации. 

Член 5 
Кој што к'е изврши било каква работа во намера са ја 

спречи или отежни национализацијата по овој Закон, а осо-
бено кој што к'е ја уништи, оштети, прикрие, отуѓи' опте-
рети или по било кој друг начин ја намали вредноста на 
национализираниот имот, или кој што на државен орган 
или службеник даде неточни или непотполни податоци за 
имотот, к'е се казни според прописите на Сојузниот Закон 
за сузбивање на недопуштена трговија, недопуштвна ипеку-
кулација и стопанска. саботажа односно по прописите на 
Сојузниот Закон за заштита на општонародната имовина и 
имовината под управа на државата. 

Член 6 
Овој Закон стапуе во сипа штом Н> прими Народното 

собрание на Народна Република Македонија. 

У. Бр. 18 
31 март 1948 година 

Скопје 
/ 

:§: ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
^ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Крсте Црвенковски, е. р. 
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На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НР Македонија, а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чп. 7 од Законот за Президиумот 
на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласуе Законот за музеите што го 
донесе Народното собрание на НРМ на ден 31 март 1948 
година а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА МУЗЕИТЕ 

Член 1 
Музеите во Народна Република Македонија се куглур-

но-просветни и научни ^станови кои што имаат за згда-
ток да прибираат, чуваат, изложуат и научно обработуат 
Природни и културно-историски предмети и да се занима-
ваат со кауч но-и стра жуачка работа.' 

Во својата работа музеите к'е се раководат од интеде- < 
сите на културното издигнуваа на народот и, на потребите 
на стопанското и општото, развитка на нашата земја;: 
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Член 2 

Музеите можат да бидат од републиканска и локално 
^наменив према обемот на својата работа, а различни по ти-
цот, према гранките на науката, техниката, уметноста и 
литературата. 

Музеите од републиканец) значени« треба да дадат 
слика на природата, историјата, стопанството и културата 
на Народна Република Македон ија, , а музеите од локалну 
диаченне треба да дадат слика на природата^ историјата, 
стопанството и културата на односниот к р а ј и неговата 
околина. 

Член 3 
Музеите од републиканско значение ги оснива Владата 

со уредба, а музеите од локално значение ги осниваат гра-
дските односно околиските народни одбори по претходна 
согласност од Комитетот за Универзитет, високи школи и 
научни установи при Владата на НРМ. 

Член 4 

Музеите од р е п у б л и к а н е ц значевме се установи на Ко-
митетот за Универзитет, висони школи и научни установи« 
и стојат под негово непосредно раководство и надзор 

Музеите од локално значение се установи на народни* 
от одбор што ги основал, и стојат под негово непосредно 
раководство и надзор« 

Комитетот за универзитет, високи школи и научни уста-
нови води општ надзор над работата на музеите оа локално 
значевме и им издава напатствија за нивната стручна ра-
бота 

Член 5 

Владата ео уредби и'е донесе прописи за додатоците, 
организацијата и работата на Народниот музеј во Скопје, 
на Ириродно-научниот музеј во Скопје и на други музеи 
од републиканец знрчение. 

Народните одбори н'е донесат поблиски пропиен за за-
д а в и т е , организацијата и работата на своите музеи ро 
оквирот и начелата на еоотв •;пите прописи издадени з* му-
зеите од реп>бликсл<ск0 значени?. 

Член 6 
Овој Закон влегуѕ во сипа со денот на неговото сбја-

• у е њ е во „Службен Бесник на Народна ''Република Македо-
нија" . 

У. Бр. 19 31 март 1948 година Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Крсте Црвенковски, е. Р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев. е . р. 

У К А З 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НР Мак есо нија, а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Презициушц на 
Народното собрание на НРМ, ГТрезидиумот на Народното 
собрание на НРМ го лрогласуе Законот за заштита споме-
ниците на културата и природните реткости што го доне-
се. Народното собрание на НРМ на д«н 31 март 1948 годи-
на а кој што гласи: ' 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

!. ПРЕДМЕТИ И ВРСТА НА ЗАШТИТА 
Член 1 

»ите недвижни и движни куптурно-историсни, уметнички 

лешки, ботанички, ге©лошио-лалеонтолошии, мииералошио« 
петрографсии и географски карактер или од наречи* убави« 
иа во Народна Република Македонија, без оглед на ТЈ« а« 
чија сопственост и во чин посед се навог'аат, стојат под 
заштита на државата. 

Научните и естетските вредности на овие предмети е« 
олштонародно добро. 

Член 2 

За секој меднион предмет од претходниот член н а д а * 
жниот орган од чпен 21 на овој Закон одпучуе за негово«* 
те ставање под заштита. 

Член 3 

Предметите заштитени во смисла на член 1 од о в о ј 
Закон не смејат без дозвола од надлежниот орган да се 
раскопува откопуат, преправаат, рестаурираат, узидуат 
аиду ат, уредуат, ур нису ат, к р ш а т , сечат, уништува иди 
нстребуат. 

Член 4 

Доколку некој со копање или на сличен начин '»ајде 
предмети заштитени по член 1 од овој Закон, доиме« в 
тоа веднаш да го пријави на органот надлежен за аашгн« 
та, поради превземање мерки за заштита. 

' Органот аа заштита н'е му даде ма танов најдувам на-
кнада према одредбите на правилникот, кој што н е го про* 
пише Комитетот за Универзитет, високи школи и научни 
установи во согласност со Министерот за финансии. 

Член 5 
Сопствениците односно поседниците на предметите на« 

ведени во член 1 од овој Закон, за ион што и пред мене« 
суењето на одлуката з а ставање под заштита може да со 
предпопага дека спаѓаат во зштитеии културни споменици 
или природни реткости, должни се секој таков прелив! ко ј 
што се навода во нивна сопственост, односно посед на го 
пријават на органот надлежен за заштита. 

Исто тана должни се да допуштат на органот односно 
на установата за заштита, или на лицето ное бидо еа таа 
овластено да го прегледа предметот, да го опиша фотогра-
фира, нацрта, копира иди изврши филмско снимање. 

Член б 

Сопственици и други физичии или правни пица ион мгго 
лосталуејк и противно на член 3 од овој Закон, проузроку« 
ат каква штета на заштитениот прегмет, должни се за свој 
трошок према напатствијата од надлежниот орган аа за« 
штита, да ја успостават првобитната состојба ипи да ј а 
накнада? штетата. 

Во случа ј на повторно повредував одредбите Од член 
3 на овој Закон иии на злонамерна оштетуење на заштите« 
ниот предмет, нано и во случа ј на недозволено преместува 
ње во друго место ипн на обид да се заштитениов предмет 
извезе во ииостранство, предметот може со одлука н а судот 
да се одземе од сопственикот без никаква накнада. 

Член 7 
Во границите на директно заштитана недвижност К 

нејзината онолика која што подлежи на ограниченија од 
овој Заион, се забрануе секоја изградба или промена обпи-
пот на теренот без дозвола од надлежниот орган за заштита . 

Член а 

Лицата што н'е ја повредат одредбата од п р е т х о д и о ? 
член должни се на барање и спрема н а п а т с т в и ј а ^ Од над-
лежниот орган за заштита, да ги урнат за свој трош он ^ д и -
гнатите > објекти и теренот да го доведат во првобитната со* 

»тнагрЗфски споменици начо и природни реткости од зое- стојба или да ги накнадат т а т к о в и т е 



Сим]« (8 IV 1048 го* 

Член 9 

Органите односно установите за заштита се овластен)«, 
Ѕога тоа научните разлози бараат," да 1вршатЛ н с к ^ у м У , 

•спитуења и експерименти на предметноно член 1 
на овој Закон без оглед на тоа ао чија <$лбта!ност 
и посед се навог'аат и без оглед на тад &1го Ш^нИв уШ% 
не е донесено решение да се биваат заштитени. 

Овоа свое право можат да го пренесат и на други н а у 
Мн и установи или научни работници. 

Д| ч сопственикот или посед ни кот на недвижноста би* 
''да поради научното проучавање лишен пд с*??е приходи 
од. недвижноста или тма приходи ку би?ат намалени, м а 
Му се даде накнада во висина на приходите земени кам« 
Основ за оданочуење на тие недвижности во > последната 
година, односно к е му се накнади соответннот дел. 

По завршното проучуење должен е оној што ги вршил 
работите, да го дозеде предметот во исправна состојба или на 
оштетениот да му даде соответна накнада. 

Член 10 
Органите односно установите надлежни аа заштита се 

Овластени, по свое навог ање а на државен трошок д* из-
вршат сите рабати потребни за оправка и одржуење на аа-
штитениот споменик. 

Член 11 
Забрането е секое стручно внатрешно, фотографско или 

филмско снимање, мерење или цртање на заштитен, подви-
жен или неподвижен споменик без дозвола од органот на-
длежен за заштита, 

Член 12 

Во случај на продаја недвижности или пвижности на-
ведени во член 1 од овој Закон продавачите се дслжни се-
зо« поединечен предмет претходно да го понудат на откуп 
ив органот надлежен за; заштита односно на овластената 
установа, која што к'е ја одреди органот надлежен зл за-
штита. 

. з Органот или установата за заштита должни се дз се 
изјаснат во срок од 30 дена, да ли сакаат да се ползуат 
со правото на откуп. 

Доколку органот кли установа не го откупи предметот, 
продавачите можат да го продадат на други пица Аќч до 
Откуп не дојде поради несогласност во цената продавачи-
те можат да го предадат предметот на други пица, 'но са-
мо на цена повисока од онаа што ја понудил органот за 
заштита 

Во случај на продаја, продавачот е должен да го из-
вести за продајама органот надлежен за заштита да га оз-
начи купувачот и неговово боравиште. Тоа важи н за дру-
ги начини за отуг'уен>е на предмети, како и во случаите 
на губиток или „пропаст на предметот. 

Член 13 

Заштитени движни споменици не смејат да се отуг'уат, 
ааложуат нити пренесуат е« друго место без претходно изве-
с т у в а , на органот надлежен за заштита. Овој орган може 
да (чЗабдални преместуење на такви, споменици во друго ме-
сто, а*о, преместуваат« е противно со целта на. .заштитата, 

^ З а ш т и т е н и т е движни споменици не доејвт^вв се *зое-
еуат во иностранство, освен доколку Комитетот еа култура 
и уметност на Владата на ФНРЈ тоа не го дозволи во ис-
ЕЛКИТЕ«НО оправдани случаи во смисла ма ч п е м ? од ОП-
ОЈ • МИОЧ еа заштита спомениците на културе*« и при-
род НГ»• реткости. . ; ' -•;»>• Т - Ж 

. - Ног« сопственикот поради., промена на постојаното ме-
етом«*с»ѕ<*,в. са пресели во пруга народна република навле-
з е н о ; орган »а ваип«та н'в ги откупи заштитените движ-
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ни споменици, доколку не се дозволи преносот на таков 
споменик. 

Член И 
Сите недвижности и движности наведени во член 1 од овој 

Закон со цел на правилна заштита и поуспешно научно 
Нспитуење можат да се експроприраат со накнада во висн-
а т и анѓа вредност; 

Член 15 

Сите движ мости од иултурно-историски, уметничким етно 
графски значај, како и природните реткости, кои што 
после 31 јули 1945 грдине, како ден кога влегол во сила 
Општиот закон за заштита културните споменици и природ-
пите реткости, се ископани или бидат ископани или на друг 
начин одвојени од земјата, извадени од вода или воопшто / • • . - • • • I • 
најдени при научно испитуење и испитував за сметка на 
државата ли ло одобруење од органот односно установата 
за заштита, лостануаг сопственост на државата. 

Сите ископани предмети мораат да са обезбедат на 
трошок на органот за заштита односно на установата ипм 
приватното пице кое што го вршело исколуењето. 

Член 16 
Сопственикот односно поседникот на заштитениот не-

движен споменик ужива за заштитената недвижност дано-
чно олвснуење по прописите што за тоа к'е бидат донесени 
од Владата и тоа од денот на донесуењето на решението за 
ставање под заштита. 

П. ОРГАНИ И ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА 

Чпен 17 

Со цел за заштита на културните споменици и природ-
ните реткости Владата к е ос нуе Завод за заштита на »уп-
о р н и т е споменици и природните ј>еткости 1 на ^На^сдна 
Република Македонија со седиште во Скопје. ' 

Со иста цел владата може по потреба да Оснива и Иру« 
ги такви заводи, или други заводи само за Заштита кул-
турните споменици односно са^о за заштита на природни-

' те реткости. "'• СГ; »V' : 
'•'!• Заводот за заштито на културните споменици и приро-

дните реткости на Народна Република Македонија и еру-
гите завода за заштита: стојат под Општо раководства и 
надзор на Комитетот за Универзитет, високи школи и нау-
чни установи. " 1 

Заводот за заштита на културните споменици и при-
родните реткости на Народна Република МакедониЈа е цен-
трален завбд. Тој к'е ја согласуе работата на а р ч и т е *аВО' 
ди за заштита. 

Член 18 
Комитетот за Универзитет, високи школи и научни 

установи мбже да одреди и други установи кои што со за-
водите за заштита к'в соработуат на заштитата. • 

Д Член 19 ^ . . . 
Заводот за заштита на културните споменици и при-

родните реткости на НРМ како централен з^вод по напат-
ствијата на Комитетот за иупгура и уметност на Владата 
на ФНРЈ го врши ускладуењето на својата рабо!а со цен-
тралните заводи на другите народни републики во смисла 
на член 3 од Општиот закон за заштита спомениците на 
културата и природните реткости, 

I 
л Член 20 

Со сите движни и недвижни споменици наведени во 
член 1 од овој Закон, одземени или експроприрани во пол-
за нр државата по прописите на овој или на друг* »ако« 
к'е управуе органот надлежен за заштита или установата 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н.Р.М, 
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која што овој орган ја одроди,4 доколку Президиумот на На-
родната скупштина ФНРЈ инаку не би одредил по предлог 
од Комитетот за култура и уметност на Владата на ФНРЈ 
во смисла на член 16 од Општиот закон за заштита споме-
ниците на културата *ѕ природните реткости. 

Член 21 

Заводот за заштита на културните споменици и при-
родните реткости на НРМ к'е одпучуе кои предмети се сме-
таат заштитени во смисла на член 1 од овој Згнон, нако 
и за границите на директно заштитените недвижности и 
нејзината околина која што подлежи на ограничениве од 
овој Закон. 

Решенијата за заштита Заводот к'е ги Д°несуе по служ-
бена должност иии по предлог од други заводи, установи 
или органи. 

Решението за заштита Заводот к е го доставуе на соп-
ствениците односно поседниците на предметов или на нив-
ните правни застапници. V 

Во случај на неизвесност да ли некој предмет е зашти-
тен во смисла на член 1 од овој Закон, дејството на зашти-
тата почнуе со оној ден кога сопственикот или држателот, 
или неговиот правен претставник е известен од страна на 
органот за заштита дека предметот се смета заштитен. 

Правносилните решенија, со кои што поедини недвиж* 
пости се прогласуат за заштитени, Заводот за заштита на 
културните споменици и природните реткости на НРМ, 
ги достави на надлежниот суд, поради упишуење во тапи' 
ските и интабулационите, книги. По барање на овој. завод а 
и пред донесуењето на решението судот к'е упише во ин-
табулационата книга прибелешке да е покрената постапка 
за заштита. 

Член 22 
!: Заводот за заштита на културните споменици и При* 

родните реткости на НР М к ' е води централи ја картотека »а 
сите предмети наведени во член 1 од овој Закон. Ѓ> 

Картотеката се води врз основа на п р а в о с и л н и решени-
ја нон што ги донесуе наведениот централен завод. Врз ос-
нова на оваа картотека и останатите заводи за заштита 
водат картотека за заштитените предмети од своето подра-
чје. Картотека« на сите заводи за заштита имаат јавен 
карактер. 

Поблиски прописи за организацијата и водењето на 
карготеките к 'е донесе Комитетот за Универзитет, високи 
школи и научни установи. 

• , Член 23 

След евидентирањето на решенијата во картотеката на 
централниот Завод никој не може да се повика дека не 
знаел дали некој предмет паг'а под заштита на држасзта 
во смисла на член 1 од овој Закон. Пред евидентирањето 

картотеката, судот може да го уважи повикуењето за не-
знаење, земајќи во предвид својствата и приликите на оној 
што се повику е на незнаење. 

Член 24 

3 Против сите решенија на заводите за заштита к'з ре-
шава во втор и последен степен Комитетот за Универзи-
тет, високи школи и научни установи. 

..^.ллчј е ; Член 25 " 

О д р ж и т е од овој Заѓ»он н'е се припаѓаат во однос на 
п р Ш ѓ е т и У е о б е м о т на еспропрпјациите, а експроприЈзции-1 

те к'е се изводат по одредбите на Основниот закон за-екс-
пропријацијата. 

Член 26 
Решенија за накнада на сопственикот во смисла на член 9 
став IV од овој Закон, како и решенија за одузимање на 
предмети во смисла на член 6 став II од овој Закон, доне« 
сув во прв степен надлежниот окружен суд по предлог од 
надлежниот завод за заштита. 

III КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 

За повреди на прописите од член 3, 4, 6, 7, 11, 12 и 13 од 
свој Закон учинитепот к'е се казни парично до 25.000 ди« 
нари, а во потешки случаи со поправителна работа до една 
година. 

Член 28 

За постапката од претходниот член надлежна ., се во 
пр-в степен околиските судови. 

IV; ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 

Поблиски прописи за извршуење на овој Закон к'е до« 
несе Комитетот за Универзитет високи школи и научни 
установи. 

Член 30 

Овој Закон впегув в® сипа со денот на неговото објз« 
вуење во „Службен весник на Народна Република Маке* 
Допија", 

У. Бр. 20 
ЈН март 1948 година 

Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ' ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Крсте Црвенковски, е. р. Богоја Ф<зтев, е,: Л 

73 
Врз основа на чп. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Републи-
ка Македонија, Владата на Народна Република Македонија 
ја пропишуе следната 

,г: •:••,, У Р Е Д Б А 

за оснивање на Комитет за кооператорство на Владата нд 
Народна Република Македонија 

Член 1 

Со дел за унапредував и развиток на кос и е раци ите и 
организирање помош од државата на кооперациите и наспе-
р а с а н и т е организацији, со оснива комитет за император* 
ство на Владата На Народна Република Македонија; 

Член 2 

Комитетот за кооператорство е надлежен: | ! 

1) да ги остварев смерниците на &ШЦа+а ЧЌа' ФНРЈ и 
Владата на НРМ во издигање™, развитокот и економското 
зајакнуење на кооперациите и ^оперативните организации 
и да врши функција од општ надзор над ним; 

2) да врцш работи нв ; | донирам во о д н ^ Т на Ј р ж а -
ватати кооперации^; , ( Ш , . ; | М т ' м ; ; Г ) '„,. . 

:им укажу,^ п о ^ ^ и ^ « о о п е р а 1 « и и т в , № | р ^ р а т и в -
ните организации во извршуењето на нивните плански 
наазим.и « пу;; 1.(̂ 11:, (.л .•.•.•:;, оМНЈН.-ич! аОи?;1 ,кт. 

задачи; ' 
' д а се"грижи ''за''издиг^њетб^И' снабдувавте Шоп®* 

рациите со технички средства, особено за работењето на 
»оопѕоаиииге на механизација на земјоделието'. 
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г| Ѕ) да издава напатствија за работењето на ^операциите 
и ^оперативните организации и да помага на локалните 
државни органи во работите со кооперациите; 

6) да координира работата на републиканците држав-
ни органи, во работите со кооперациите; 

7) да се грижи за стручното издигање и усовршуење 
на кадровите за кооперациите и кооперативните органи« 
ѕации; 

8) Да врши регистрација на земските кооперативни со-
јузи; 

9) да се грижи за издавање на стручни книги и пу-
бликации и да врши пропаганда за унапредуење и ширење 
на кооперации и кооперативни организации; 

10) да ги проучуе сите проблеми на ^операциите, да 
го следи развитокот и дејноста на ^операциите и ^ о п е р а -
тивните организации и да и предлага на Владата на НРМ 
мерки за нивното унапредуење и усовршуење; 

11) да врши и други работи што к'е му бидат ставени 
во задача со посебни прописи: 

Член 3 

Комитетот се состои од претседател, секретар и потре-
бен број членови. 

Претседателот, секретарот и членовите на комитетот'ги 
назначуе Владата по предлог од Претседателот на Владата. 

Член 4 
* 

Претседателот на Комитетот раководи со работењето на 
Комитетот и се грижи за извршував™ на заклучоците до-
несени од Комитетот. 

Тој свикуе седници на Комитетот и им претседава. 

Член 5 

За вршење на своите работи Комитетот има потребен 
број стручен и друг персонал. 

Член 6 

Комитетот има самостојна претсметка на приходите и 
расходите која што влегуе во состав на буџетот на Народ-
на Република Македонија. 

Претседателот на Комитетот е наредбодавач за изер* 
шуење на претсметката. 

Член 7 
Претседателот на Комитетот к'е пропише со правилник по-
блиски прописи за-_организацијата и работењето на Коми-
тетот, а по потреба к'е издаде и прописи за спровел уење 
на оваа Уредба, во согласив со Претседателот на Владата. 

Член 8 

Со влечењето во сипа на оваа Уредба престануе да ва-
жи Уредбата за организација и делокруг на работата на Ко-
мисијата за кооперациите при Претседателството на Владата 
на Народна Република Македонија од 29 јануари 1947 
година. 

Сите несвршени работи од Комисијата за ^операциите 
при Претседателството на Владата на Народна Република 
Македонија преминуат на'Комитетот за ^операциите . 

Член 9 

Оваа Уредба влегуе во сипа со денот на ©бјавуењато и 
во „Службен весник на Народна Република Македонија", 
Скопје, бр, 3.709 од 3 април 1948 година 

Претседател на Владата, 
Л. Колишевсни, е, Р 

Бр. 11 Скс ^ 

Врз основа на чл. 29 т. 3 во врска со чл. 14 од Ѕ г г с с з 
за Петгодишниот план за развитокот на народното стсч-^егвс 
на Народна Република Македонија во годините 1947—1951 
а по предлог оа Министерот на просветете, Владата на Наро/ 
на Република Македонија јат донесу© следната 

УРЕДБА 
за отварање на педагошки курс за основни учители 

Член 1 
Во град Скопје се отвара педагошки курс за основи* 

учители. 

Член 2 
На курсот к'е се примат лица со свршено средно образо-

в н и т е или најмалку свршен шести клас гимназија или на то-
ва образование равно друго образование. 

Член 3 
Учењето н а курсот ке трае шест месеци. 

Член 4 

Курсистите кои успешно ке го свршат курсот ке бидат на 
значени за редовни основни учители. 

Член 5 

Наставата на курсот ке се изведуе спрема наставимо! 
план и програм идо ке ги пропише Министерот на просената, 

Член 6 
Министерот на иросветата се овластуе да донесе правил-

ник за организација и работа на курсот. 

Член 7 
Личните и материјалните расходи на курсот параат на те 

рет на претсметката за приходите и расходите на Министер« 
ството на просветат;). 

Член 8 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на објавуењето в« 
„Службен весник на Народна Република Македонија!. 

Скопје, бр 3703 од 3 април 1948 година. 

Претседател на Владата на НРМ 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер на просветата, 
Д. Мире. е. р 

7 3 

Врз основа Н(1 чл. 23 т. 3 во врска со чл. 6 т. 1 од За-
конот за Нетгодишноит план за развитокот на народното 
стопанство на Народна Република Македонија во годините 
1047—1951, Владата на Народна Република Македонија, на 
предлог на Министерот за просвета на Народна Република 
Македонија, ја донесуе следната 

УРЕДБА 
За оснивање на просветно-домаќински курсеви. 

Чл. I 
Со цел да се подигне кулгурно-просветното ниво на же 

ките, градските и околиските народни одбори и'© отвора, 
гиросветно-домаиинсии! курсеви, 

Чл. 2 
11росветно-домак'инските курсеви к е чожат да ги носе 

туат сите жени кои што се писмени. 

Чл. 3 
Просветно-дотк'инските курсеви » е траат 2 месеци. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н.Р.М. 
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Мл, 4 , 
Издршката на просветил дома* ниските курсеви к е Ј а 

сносат градските и околиските народни одбори. 

Чл. б 

' Наставата на просветно домаќинките курсеви к'е се из* 
ведуе по наставен план и програм што к'е ги пропише Мини-
стерот за просвета, * 

Чл. 6 • ... , -N0 , 
Се овластуе Министерот за просвета да може да донесу 

поблиски определби за о р г а н и з а ц и ј а и работата на просее? 
ш, должинските курсеви. 

Чл. 7 
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на објавувавте во 

,,Службен весник на НРМ". 

Скопје, бр. 2654 од 3 април 1948 година. 

Миниоер за просвстата, Претседател на Владата на НРМ 
Д. Мире, е. р. Ј1. Колишевски е. р. 

76 
Врз основа на мл. 1 од Законот за овластував Владата 

на Народна Република Македонија за донесува* уредби г. I-
по прашањата од народноги стопанство и обнована н« зе-
мјата, а по предлог на Министерот за локален сообракај 
на НРМ — Владата на Народна Република Македонка ја 
донесуе следната 

. У Р Е Д Б А 

ЗА УКИИУЕЊЕ КОМИСИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН САОЅРА-
К'АЈ ПРИ ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ' ѓ 

МАКЕДОНИЈА 

Чп, 1 
Са, укинуо Комисијата за локален саобраћај гри Виа* 

дата на Народна Република Македонија, г-

Чл, 2 
Надлежноста, хако и правата и обврските на Комиси-

јата за локален саобраћај при Владата на Народна 
блика Македонија и нежните недовршени работи пре.дуат 
на Мкншќт^рството за локален саобраћај на Народна .Ре* 
публика4 'Македонија. , 

, Чл. 3 • 
Се рвпастуе Министерот за локален саобраћа ј по по-

треба да дава напатствија чп. 4 нзвршуен»ето на оваа Уредба, 

Член 4 * 
Оваа Уредба влегуе во сипа од денот На небото обја-

вував во „Службен весник на Народна Република Македо« 
нија." 
Скопје, Бр« 3.021 од 3 април 1948 год. 

. ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ВЛАДАТА НА НР. МАКЕДОНИЈА 

ј 1 Лазар Колишевски, ©. р9 

МИНИСТЕР 
ЗА ЛОКАЛЕН САОБРАЋАЈ, 

; Тоде Ношлад, е, р, 

77 
Врз основа чп. 1 став 2 од Правилникот за извршував 

Законот за востановував правото на пензија и за п е н з и и -
ра** државните службеници, „в ор волот и . Министерот 
на финансиите и Министерот на трудот н . Н Р М е и н * »Ја, 
Владата на Народна Република Македонија донесув след-

РЕШЕНИЕ 

За определував надлежноста на Министерството на тру-
дот на Н. Р. Македонија за донесував решенија за одреду* 
ње пензии односно помошти. , м .,., 

1) Сите решенија за о п р е д е л у в а пензија односно по-
мош за лични и фамилијарни пензионери на Наредната Ре-
публика Македонија односно уживатели на помошти, п« За-
конот за востановуваа правото на пензија и за пенали**" 
раље на државните службеници, со искл>учение ил решени-
јата од чп. 29 од тој Закон, к'е ги домесуе Министерското 
на трудот на Народна Република Македонија. 

2) Овоа решение впегуе во сипа од денот на објавуељето 
во „Службен весник на Народ на Република Македонија", • 
ке се припожуе од 1 ноември 1947 година. 

Скопје, Бр. 2186 3-П/-1948 г. 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ» 

Л. Колишеаскм, е. рв 

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ , 
Д. Џамбаз е. р. 

МИНИСТЕР НА ТРУДОТ, 
К. Петрушев е. р, 

73 
Врз оносва на член 79 став 2 од Уставот ма НРМ а по 

предлог од Министерот на индустријата и рударството, б л а 
та на Народна Република Македонија го двнесуе следното 

РЕШЕНИЕ ѓ 

ЗА УКИНУЕЊЕ НА ЕЛЕКТРО-СТОПАН«КИОТ ОТСЕК НА 
ЗАНАЕТЧИСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
1) Електро-стоп&нскиот отсек на Занаетчиското учили-

ште во град Скопје се укинуе. 
2) Напатствија за извршуење на овоа Решение к*е издава 

по потреба Министерот на индустријата и рударството. 
3) Овоа Решение влегуе во сила со објавувавте во „Слу-

жбен весник на Народна Република Македонија'*. 
Скопје Бр. 3705 од 3 април 1948 год. 

Претседател Владата, 
Л. Копишевски е, р. 

Министер 
на индустријата и рударството, 

Г. Василев е, р. 

79 
Врз основа на член 79 став 2 Уставот на НРМ, а по пра* 

дпог од Министерот на индустријата и рударството Владата 
на Народна Република Македонија го до несу е; следното 

РЕШЕНИЕ 

ЗА УКИНУЕЊЕ НА ТЕКСТИЛНИОТ ОТСЕК НА ЗАНАЕТ« 
ЧИСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО ГР. БИТОЛА 

1) Текстилниот отсек на Занаетчиското училиште во грац 
Битола са укинуо. 

21 Напатствија за извршував на овоа Решение к*а и * 
дава по потребата Министерството на индустријата и рудар« 
СТВОТО. • 

3) Овоа Решение влегуе во сипа со ОбјавуењетО во >»Сл$» 
»бен весник на Народна Република Македонија*'. 

Скопје, Бр. 3706 од 3 април 1948 год. ! ' 
Претседател на Владата 

ѓ Л. Колишевски е. р. 
.- ... ! * ' 

Министер 
на индустријата и рударството; 

Г. Васиљев е. р. 

в о 
Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на НРМ. 

по предлог од Министерот на индустријата и рударството в 

I 
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Министерот иа комуналните работи. Владата па Народна, 
Република Македонија го донесу е следното: 

Р Е Ш Е ИГИ Е 
ЗА ПРЕМИНУЕЊЕ НА УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО ПОД ОПШТО РАКОВОДСТВО НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 

Од досегашното општо раководство на Министерството 
ва индустријата а рударството св взземуат н пренесу^ под 
општо раководство на Министерството на комуналните рабо-
ти следните училишта за учениците во стопанството (водени 
до сега вод ознаката „оиштозанаетчнскн училишта") и това* 

0 Училиштата да учениците во стопанството на град-
ските НАРОДНИ одбори на градови ГЕ Скопје, Битола, Кума. 
ново, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штап, 
училиштата аа учениците во стопанството на Околиските иа 
родни одбора еа Криво-Паданечка околија во Крива Палан-
ка, н а Кратовска околија во Кратово, на Царевоселска око-
лија но Ца[>©по Гело. на Снети-Николска околија во Св. Ни-
коле, на Кочанска околија во Кочани, на Кавадаречка околи-
ја во Кавадарци и во Неготино, на Гевгелиска околија во 
Гевгелија и во Валандово, на Крушевска околија во Кру-
шево, на Ресенска околија во Ресен, на Струшка околија 
во Струга, на ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА во Дебар, на Кичевска око-
лина по Кичево и на Гостиварска око лп ја во Гостивар, како 
и училиштето еа ученвпнте во стопанството на Трудовата 
коопеапија .Коста Рацин" во село Лазарополе. 

2) На-латогнилата аа азвршувње на овоа Решение к'е 
Вздаде по потреба Мини етер рот на комуналните р а б о т 

3) Овоа Решение влегуе во сита со об јавувало му во 
{„Службен весник на Народна Република Максд ,нпја : '. 

Скопје, бр- 9707 од 3 април 1948 год. 
Претседател на Владата, 

Л. Кол иш^вски е. р. 
Министер 

ва индустријата и рударството, 
Г. Василев е. р. 

Министер 
на комуналните Ј>аботн 

& Георгиевски е. р. 

Врз основа на член 79 оган 2 од Уставот на НРМ, а 
Јпо предлог на Министерот на индустријата в гуларств -те в 
Министерот на комуналните работи. Владата на Народна 
Република Македонија го донесу« ©ледното: 

81 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕМИНУЕЊЕ НА РЕЗБАРСКО-СТРОИТЕЛНОТО УЧИ-
ЛИШТЕ ВО ГРАД ОХРИД ПОД РАКОВОДСТВО НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 
1) Резба роко—строително училагте во Охрид се нзав-

| |ув од досегашното раководство на Министерството на ин-
дустријата и рударството и е« пренесу е под раководство 
Ва Министерството на комуналните работи. 

-*. 2) Напатствијата за извртувале на овоа Решение к'е 
вздава но потреба Министерството на комуналните работи. 

Редени не влегле во сила со објавуењето му во 
^Службен весник на Народна Република Македонија". 

Скопје бр. 370-Ѕ од 3 ацрнл 1048 година 
, . " , Прегседател на Владава, 

<ц , и: ; Колишевсии е. р. 
Министер 

Ва индустријата и рударството. 
Г. Вас и пее е. р. 

Министер 
ва комуналците работи 

е. р. ... 

Врз основа чл. 3 став 2 од Уредбата за трошковвтв на др 
живните откупни прети рија гија („Службен верник на НРМ. 
број 25 од 47 година*) на предлог з а Министерот за трго-
вија и снабдував на Н. Р. Македонија, пропишува: 

Н А П А Т С Т В И Е 
За елементите од кон што се Е-ЈОТО јат нормираните 

трошкови на откупот и и родова љето на државните стопан-
ски претпријатија чија основна ДЕЈНОСТ е откупот в а бивш в 
зарзават, млеко и млечни произвел впија, живина в Јајца в 
алкохолна пијалоци. 

За државните стопански претпријатија чија ост. , - ! а 
дејност е откуп на емпш и аараанат, млеко и млечна в; га 4-
велс нија, живина и јајца и алкохолна пијалаци. ворм; • л 
вите трошкови на откуп и продавањето е« состојат одск-1 
нате елементи: 

A. Плати на персоналот на откупот и продавање!- не 
ефект на работа. 

^ -V 1 • ( N • 
Б. Остарали плати, 
B. Здравствена заштита ка персоналот. 
Г. Трошкова на стоковиот промет. 
Д. Трошкови на работните просторни, 
Гј. Дажбина, допрниоси разни отпиен и разни остурув 

а а . 
В Општи управни трошкови и трошкови в а култури« 

вршење на откупот. Ј 
A. 

Плати на персоналот и откупот и пр од ана,њего содр-
жат следните трошкови: ' 

V,. а) плати на персоналот на откупот по вф&ѕт на 
работа,. . . 1 .. •.: 

б) плати на персоналот на продавањето по ефект иа 
в) на алатите слични расходи (специјални лола гоца 

кои што му се даваат на персоналот за вршењето па некои 
Функции и од специјални разлози одвојен живот в слично), 

г) награда з а прекувремена работа, 
д) доприноси за сопи јално осигурував. 

Б. 
Плата на управата, администрацијата и другите плат* 

содржат следните трошкова: У 
' у 1 а) постојанен дел од основната плата на директорот. 

2>аботонод!1телот и раководителот па откупни и коверцЕални 
озеленија. 

б) плати н а персоналот на сметководството. 
в) плати на другиот административен персонал. 

Јђ плати ва другиот помошен персонал: (курири, теле 
фонисти в ел.). 

Д) на платите ел ичин расу оди, 
ѓ ) награда ва, прекувремена работа н 

е) доприноо за социјално осигурував. 

B. ' 
Здравствена заштита на персоналот гм содржи сите 

трошкови неопходни. за заштита на а '#авјето па запослена, 
от персонал, ш>ко например специјални заштитеа мас-%м » 
специјални алвшта и др. 

Г. .,Д-М А •! ' -
Трошкови на стоковиот промет цодржат следна трош-

кови* 
• а) осигурував на стоката (премии.. за осигурува« г-а 

стоката и награди на п и л и њ а т а ) , .. , . 1 : 1 у | 
" б) манипулација ца стоката, (лодатдн.е, 'ѓриврнс 

мерење, 'преточував, бистрење, утовар ил истовар и меѓу- -јмл-1 
даше« превоз 'и ст ). :., •. . . ; • ; ; ? : .-1 

в) превоз а изд воз ѓр е I ОКТЈЈ ^'превоз до уговара*''** 
ЏШ>} т о в а р а л!ѓ&г'ЈГ други 1 ронкови во врска со и & ж Ш Џ * 
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V) нормална коло, сушење и манќо, цркнуељ* на жи-
вината при т арден ортОх и на склад мип ето. 

д) транспортот, одрж,уен.е и утреник па амбалажа, 
Ѓ) исхрана на живината ари транспортот, 

е) накнади за трошкови^ на т к у [Ст на други коми 
оиоцври, 

ж) трошкови за подготвував ца откупот (контрауира. 
ње и информативна служба), 

з) накнада на преработка на млекото (дрка за варење, 
непоштен материал ири преработката). 

Д. 
?Грошковите на работните , простории содржат с л е д и т е 

трошкови1 

а) кирии и закупнини (кирии и закупнини на центра-
лата а кирии а закупнини на терен), 

б) осигурував на згради и магацини. 
в) огрев, осветлење и вода, 
г) п о б а в н и на згради и уређај . 
д) одржуењ® и чи степ. е прост ОЈ ТИ, 

г') кал ку лати ш и отпиен на сопствените згради, уредан 
& инвентар. 

Гј. 
Дажбитв, доприносите, разни отпиен и други осигуру-

в а содржат следните трошкови: 
а) такси и пристојби, 

б) премија на осигуруеље на амбалажо!, материјалот 
К експонатот и ел. 

в) отпио на сомнителните должници. 

Е. 

Општи управни трошковима трош кокиче иа културно врше«« 
ње на откупот содржат еле дните трошкови" 

а) поштарина, телеграфи и телефони, 
б) канцеларот материјал, печатени работи и др. мач 

теријал, 
в) патни и селидбени трошкови, 
г) трошкови за вештачење, ооветуење, контрола, рев«« 

зија и арбитража, 

Д) други трошкови за пренос и транспорт превод ка 
управата^ мага циа оки у рег ја) и екоеомат, 

гј) нормирани трошкови за културно вршење на откуп 
пот (огласи, пропаганда, урнедц и ел. грошеви) . 

е) Камата и трошкови на паричниот и платниот про« 
мет (камати на обртните средства), 

ж) Трошкови на административно-онеративно раководи 
©тво (допринос на дирекцијата) 

з) други трошкови (новини, списанија, стручни книга 
и слО. 

Ова Напаствие влегуе во сила оо денот на објаву е његе 
во »Службен весник на НР Македонија**. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУВЛ. ПЛАНСКА КОМИСИЈА' 

К. Мидовски, е, в® • .ич •< •» 

СОДРЖИНА 
Рог. бр. Стр. 
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72 Закон за заштита спомениците на културата и природ« 

нито реткости 9$ 
>3 Уредба за ос ни ваил иа Комитет з а кооператорство на Б л а . 

дата на Нар. Репуб. Македонија 94Ѓ 
74 Уредба за отварање на педагошки курс за основни учи* 

тели 95 
75 Уредба за оснивање на просветно домаќински курсеви—9Ѕ 
76 Уредба за укинував Комисијата еа локален с а о б р а ћ а ј 

ири Владата ва Цар. Република Македонија 
77 Решение за определуење надлежноста на Министерство* 

то на трудот на НРМ за донесуење решенија з а одредува 
ње пензии односно помошти 

78 Решение з а укинуење на електроотопаискиот отсек на 
Занаетчиското училиште во град Скопје * 96' 

79 Решение за укинуваа на текстилниот отсек н а Занает-
чиското училиште во град Битола 90 

80 Решение за преминуење на училишта за учениците во. 
стопанството под општо раководство н а Министерство-
то на комуналиите работи 

81 Решение за премцнуење на Рвзбарско-строителното учи-
лиште во град Охрид под раководство на Министерство-
то на комуналните работи 

82 Напатствие за елементите од кои игго се состојат норми-
раните трошкови на откупот и продавањето на држава 
нито стопански претпријатија чија основна дејност е от-
купот на е ш ш и зарзават, млеко и млечни произведе-
н у , живина н ја јца и алкохолни пијалоци 

— — — — — — 1 ч И . 
Издава .Службен весник на ПРМ" — новинско из да телево претпријатие. Директор и одговорен уредни« Љубо Исаиев. 
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