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РЕПУБЛИКА

СКОПЈЕ
Понеделник, 18 февруари 1952
Број 3
год, VIII

УН
На основа член 73, тон. 4 од Уставот на НРМ и
Одлукава за реорганизацијата на Владата на Народна
Република Македонија, бр. 1046 од 15 октомври 1951
година, Президиумот на Народното собрание на Народна
Република Македонија, по предлог од Претседателот н^
Владата издава

МАКЕДОНИЈА

Овој број чини 10 дин- Претплата
за 1952 година нанесува 400 дин.
Чековна
сметка број 801-901702

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција з а сообраќај КОСТОВСКИ НАКЕ и Директорот на истата Дирекција КЕРАМИДЧИЕВ МИХАИЛО,
Директорот на Главната управа за комунални рабови, локална индустрија и занаетчиство НАУМОВСКИ
КРУМЕ,
Директорот на Главната управа за патишта БЛАЖЕВСКИ БОРИС.

УКАЗ

П.

ЗА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА И
.ГРАДЕЖНИШТВО

Овој Указ влегува во- сила веднаш.
У. бр. 46

I.
Советот за индустрија и градежништво го сочинуваат, освен Претседателот на Советот, уште и:

Скопје, 28 ноември 1951 година
Президиум на Народното собрание на
Народна Република Македонија

Заменикот на Министерот-Претседател на Советот
СИМИТЧИЕВ АСЕН,

Секретар,
Мито Димитриевски, е. р.

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција за електростопанство НЕСЕВСКИ АЛЕКСАНДАР и Директорот на истата Дирекција ХРИСТОВ СТОЈАН,

14

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција за метална индустрија СТАМЕНОВСКИ
ПЕТАР и Директорот Н а истата Дирекција ВРАНИЌ
СЛАВОЉУБ,

Претседател,
Страхнл Гигов, е. р.

На основа член 73, точка 4 и 7 од Уставот на НРМ,
по предлог од Претседателот на Владата, Президиумот
на, Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција за хемиска индустрија КУРТИШЕВ ЕМИН
и Директорот на истата Дирекција ГРОЗДАНОВ ДИМЕ,

ЗА ИЗМЕНИ ВО ВЛАДАТА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција за дрвна индустрија АРСОВСКИ ЖИВКО и
Директорот
на истата Д и р е к ц и и
БУЛАКОВСКИ
АЛЕКСО,

I. — 1) Се разрешува од должност КУЗМАНОВСКИ БОГЕ, Министер-Претседател на Советот за промет со стоки на Владата, поради заминување на друга
должност.

Претседателот н а Работничкиот совет на Главната
дирекција З а текстилна! и кожарска индустрија ЕФРЕМОВ ПАВЛЕ и Директорот на истата Дирекција ХРИСТОВ ТОДОР,

2) За Министер-Претседагел на Советот за промет
со стоки на Владата се назначува КАНЕВЧЕ АСПАРУХ,
народен пратеник.
П. — Претседателот на Владата да го изврши овој
Указ.

Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција за прехранбена индустрија ПЛЕШЕ ПЕТАР
и Директорот наѕ истата Дирекција ЧЕМЕРСКИ АНГЕЛ,
Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција'.за неметали, јаглен и градежна индустрија
ТОЦИН БЛАГОЈ и Директорот н а истата Дирекција
ГРИВЧЕВ ВАСИЛ,
Претседателот на Работничкиот совет на Главната
дирекција на градежните претпријатија СИНГЕРОВ
ДИМИТАР и Директорот на истата Дирекција инж. КИРИЈАС ТИБЕРИЈЕ,

III. — Овој Указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 1 '
4 февруари 1952 година;
Скопје
Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија
Секретар,
М. Димитриерски, е. р.

Претседател,
Стр. Гигов, е. р.

Бр. 3 — Стр. 14
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Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија и член 9 од Законот за
државниве архиви, по предлог на Министерот-Претседател на Советот З а просвета, наука и култура на Владата, Владата на Народна Република Македонија пропишува

УРЕДБА
ЗА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Архивскиот совет на Народна Република Македонија, основан со член 9 став 1 од Законот за државните архиви како советодавно стручно- тело при Совес т за просвета, наука и култур^!, има задача:
а) да проучава теоретски, методолошки и организациони прашања од областа на ѕрхивисшката и за нив
да дава мислења и предлози до Советот за просвета, наука и култура;
б) да дава мислења; и предлози по прашања за
предавање, концентрација, поделба, одбирање (шкартирана), класирање, систематизација, заштита, пазење,
конзервирање и објавување на архивскиот материјал;
в) да» дава мислења, предчози и оценка на наставните планови, програми и напатствија во врска со образувањето на стручните архивски кадрови;
г) да! дава предлози на Министерот-Претседател на
Советот за просвета, наука! и култура за .објавување
историско-архивски материјал и поедини списи, или
делови од истите, 'и да се ггижи за објавувањето на
стручните архивнстички публикации чисто објавување
е одобрено.
Член 2
Архивскиот совет го сочинуваат: директорот на
Државната архива на Народна Република! Македонија
и 8—12 членови истакнати стручњаци архивисти или
историчари.
Кога Архивскиот совет разгледува прашања што
ги интересираат непосредно посебните архиви, или
збирките од историско-архивски материјали на- научниве
или културни установи (член 2 став 2, член 7 и член 8
од Законотз?'државните архиви), Министерот-Претседател на Советот за просвета! ,наука и култура може да
ги повика и претставниците на односните посебни архиви односно установи, кои во работата на Советот по
тие прашања учествуваат со правата што ги имаат неговите членови.
Член 3
Членовите на Архивскиот совет ги именува Владата на НРМ по предлог на Министерот-Претседател на
Советот за просвета, наука и култура.
Членовите на Архивскиот совет бираат меѓу себе
претседател. Изборот за идната година се врши на
крајот на! годината.
За вршење на администраггивно-технички работи
Архивскиот совет има секретар, кого го именува Министеоот-Претседател на Советот за просвета, наука и
култура.
|
Член 4
Архивскиот совет одржува состанци на крајот од
секое полугодие, а вонредни по потреба.
Времето, местото и дневниот ред на с о с т а н е т е
ги одредува! Министерот-Претседател ца Советот за
гросвета', наука и култура,
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Член 5
За проучување и обработка на поедини стручни
прашања Архивскиот совет може да! формира привремени комисии, кои работат под раководство на еден
член од Советот, За членови на овие комисии или за
работа во нив Советот може да повика и стручњаци
што не се членови на, Архивскиот совет.
Член 6
Се овластува Министерот-Претседател на Советот
за просвета ,наука и култура за донесување поблиски
прописи за организапијата и работата на Архивскиот
совет на Народна Република Македонија.
Член 7
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Број 49 од 17-1-1952 год. — Скопје.
Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Д. Колишев^ки, е. р.
Министер-ГЈретседател
на Советот за просвета, наука и култура
Даре Џамбаз, е. р.

1В/
На основа член 3 став 2 од Законот за занаетчиството, по предлог на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СЛИЧНИ НА
ЗАНАЕТИ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА
НИВНОТО ОБАВУВАЊЕ
Член 1
Како слични на занаети се сметаат следните стопански дејности:
Металспрер0ботув2чка дејност
1) Изработка на фуркети и шнолици за коса
2) Изработка на игли
3) Плетење и везење со златна и сребрена жица
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Производство
Производство
Производство
Производство
Производство
Производство
Производство
инсекти
Производство
Производство
(вим, боја
Производство
Производство
Изработка на
Изработка на

Хемиска дејност
на земјани бои
на кгрбон-папир
на муволовки
на восок за печат
на мастило
и поправка на батерии и елементи
на хемиски средства за уништување
ш коломаст
на средства за одржување чистоќа
за- кондури, паркетин и др.)
на синка за прање (вешплав)
на туткал
мирисни и козмеаички средства
подови од ксилолит и асфалт

Преработка и обработка на земја и камен
17) Каменоломи
»
18) Калдродџии и п о т о ч а р и
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19)
20)
2Г)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
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Варџилници
Вадеше песок и чакал
Изработка на воденични камења
Изработка на мозаик
Вајари на камен, дрво и гипс
Каменоресци-клесари
Тулари
Асфалтери
Дрвопреработувачка дејност
Изработка на детски играчки од дрво
Наланџии
Брдари
Изработка на предмети од дрво за домаќинство
(штипалка закачалки, лажици, дрвени авани,
чачкалици и друго).
Изработка на токови за кондури, калапи, чивии,
дрвени копчиња
Коритари
Изработка на циггрлаии, чибуци и лули
Метлари и изработувачи на четки-рибалинци
Рогужари и плетење од рогозина: зембили, истрив-лки за кондури и друго
Изработка на кутии за цигари
Гребенари (за влачење волна)
Плевење трска за таван
Изработка на рамки за слики
Преработка на хартија
Изработувачи на книжна
конфекција (кесиња)
торби !и друго)
Преработка на текстил

41) Печатење т тканини
42) Изработка на кондури од текстил со долниот дел
од јаже или дрво
43) Изработка на цртежи за рачна работа (трукерај)
44) Шетачи машински и рачни
45) Изработувачи на вратоврски ( к р а в ј и )
46) Производство на черги од отпадоци
47) Искуствено крпење на тканини и чорапи
48) Тепгвичари-вРљавичари
49) Изработувачи 'на мрежи
50) Изработувачи на врски за кондури
51) Волновлачари
52) Изработка* на кечиња
53) Плисери
Преработка на кожа и гума
54)

Изработка на кожна галантерија од кожни отпадоци
55) Изработка на зној ници
56) Изработка на собосликарски шаблони
57) Самарџии
Прехранбена дејност
58) Производство на алкохолни пијалоци •
59) Производство на безалкохолни пијалоци (содавода, овошни сирупи и друго)
60) Производство на сурогати кафе и печење и мелење кафе
61) Мразарници
62) Млинови и воденици за селско мелење
63) Сиренари 4
64) Производство на црвен пипер
65) Печење леблебија, пук®ики, костени, семенки и дп.
Услужна дејност
66) Изолирање на жица

67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
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Маникери
Педикери
Препишување и умножување
Изработка на предмети од миди (школки)
Поправка на\ налив-пера и автоматски плајвези
Прање и гладење долни алишта
Изработка на вештачки бисер
Изработка на венци од искуствено и природно
цвеќе

Графичка дејност
75) Печаторесци
Претседателот на Советот З а индустрија и градежништво може по потреба, да го изменува или дополнува
предниот список со укинување на некои или со воведување на нови дејности.
Член 2
Стопанска дејност од член 1 на оваа Уредба можат да обавуваат:
1) државни радњи
2) работилници на општествени и задружни органима ци и
3) приватни радњи.
Член 3
Стопанска дејност од член 1 на оваа Уредба можат да обавуваат, односно да раководат со неа, лица
што ќе докажат дека со таа дејност се занимале најмалку три години и дека ги исполнуваат условите предвидени во член 39 од Законот за занаетчиството.
Член 4
Државните радњи, што обавуваат дејности од оваа
Уредба, се осниваат и работат по прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија.
Со таква, државна радња непосредно раководи и
управува работоводач, што го поставува надлежниот
државен орган. Ваков работо&одач може да! биде. лице.
што се бавело најмалку три години со таква, дејност и
што ги исполнува општите услови оа член 39 на Зан
конот за занаетчиството.
Член 5
Општествените и задружните организации можат
да основат работилници за обавување дејности од
член 1 на оваа Уредба.
Овластение за работа на ваква работилница издава
повереникот н а околискиот односно градскиот народен
одбор надлежен за работите на занаетчиството, на чие
подрачје ќе работи работилницата.
Член 6
Овластени« за оснивање на работилница од претходниот член се издава на основа пријава, што ја поднесува! општествената односно задружната организации.
Пријавата мора да содржи: фирма на работилницата,
место на нејзиното седиште, податоци за основните и
обртните средства, како и сите податоци за работоводачот.
Кон пријавата се прилага решение за оснивање на
работилницата, како и сите документи, со кои се утврдува дека работоводачот ги исполнува
условите од
член 39 на Законот за занаетчиството и дека се бавел
со соодветната дејност н^јмалк^ три години.
Работоводачот се поставува од оснивачот на работилницата.
Член 7
Приватни лица можат да обавуваат дејност по
о'ваа Уредба врз основа на дозвола што ја издава1 пове-
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рениксп на околискиот односно градскиот народен одбор надлежен за работите нд занаетчиството, на чие
подрачје ќе се обавува дејноста.
Дозвола од претходниот став се издава само за
една! дејност и на едно- лице и таа не може да! се пренесува на друг.
Член 8
Молбата до органот од претходниот член треба да
содржи: родено, татково и семејно име на молителот,
кога е роден, каква) дејност ќе обавува, име (фирма)
под кое ќе се води р а д и к а и нејзиното седиште.
Кон молбата се прилагаат сите документи со кои
се утврдува, дека молителот ги исполнува условите од
член 39 на Законот за занаетчиството, како и доказ
дека провел во таа дејност најмалку три години.
Член 9
Повереникот на. околискиот односно градскиот народен одбор надлежен за работите на занаетчиството
должен е да ја земе веднаш во постапка примената молбз
за издавање на дозвола и во рок од 15 дена да донесе
по неа решение, имајќи ги предвид стопанските потреби
на своето подрачје како и ползата, што би -се имала,
од таквата радња.
Ако повереникот најде, дека молителот ги исполнува законските услови и дека водењето на, радњата
е во склад со стопанските потреби ка подрачјето, ќе
издаде дозвола Во противен с л у ч а ј барањето ќе го
одбие со образложено решение, против кое може да
се изјави жалбз. во рок од 8 дена до повисокиот орган,
чие решение е конечно.
Член 10

Член 15
Во се друго, за р^дњите и работилниците по оваа
Уредба, важат соодветните одредби од Законот за занаетчиството.
Член 16
Лица што до денот на влегувањето во сила на оваа
Уредба добиле дозвола за обавување стопанска дејност
слична на занает од чл. 1 на оваа Уредба, ги исполнуваат условите за водење на радњата и по прописите
на оваа Уредба.
Член 17
Доколку по објавувањето на оваа Уредба некоја
од дејностите наведени во член 1, биде со решение на
Владата на Федеративна Народна Република Југославија вклучена во списокот на занаетчиските дејности,
органот што ја издал дозволата ќе ги повика сопствениците, односно« раководителите на таква радња односно работилница во рок од шест месеци да ја сообразат својата работа и дозвола со одредбите на Законот за занаетчиството и да ги исполнат условите за
стручната спрема и друго, што се со тој закон пропишани за обавување на занаетчиска дејност или во истиот
рок да јз ликвидираат радњата односно работилницата.
Член 18
Оваа Уредба влегува во сила! од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република
Македонија".

Стопанската дејност по оваа Уредба се обавува
непосредно од сопственикот односно раководителот на
радњата.
Во приватна радња по оваа Уредба може да биде
запослен само еден неквалификован работник.

Број 51 од 17-1-1952 год. — Скопје.

Член 11
Сопственик на; приватна радња по оваа Уредба не
може да* употребува машини или друга погонска сила,
освен оние што му служат како неопходно дополнение
на неговата рачна работа1.
Бројот и јачината на машините ги одредува директорот на Главната управа з?) комунални работи,
локална индустрија и занаетчиство.

Министер-Претседател
на Советот за, индустрија и градежништво,
Б. Темеловски, е. р.

Член 12
По однос н:> фирмата и работните простории на
радњите и работилниците по оваа Уредба важат соодветните прописи на Законот за занаетчиството.
Член 13
Сите радњи и работилници по оваа Уредба мораат
да бидат регистрирани согласно постојните прописи
за регистрација на занаетчиските радњи и работилници.
Член 14
Државните радњи, работилниците на општествените и задружните организации и приватните радњи
од член 1 на оваа Уредба се зачленуваат, како' и самите
занаетчиски радњи и работилници, во надлежните занаетчиски комори.

Претседател на Владата
иш Народна Република Македонија.
Л. Полиповски, е. р.
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