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Скопје« сабота, 24 Јануар 1948 год.

Бр. 1

Год. IV

Чл а
Врз основа чл. 73 тон. 7 од Уставот на Народна
Република Македонија, а по предлог на Претседателот на Владата на НР Македонија, Президиумот на
Народното собрание на Народна Ре публика Мака
донија донесуе:

Указ
Се уважава оставката и разрешава од досегаш
дата должност потпретседателот в а Владата на
И р Македонија Љупчо Арсов.
За потпретседател на Владата на НР Македонија се поставуе Никола Минчев.
У. Бр. 1
Скопје, 10 јануари 1948 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Крсте Црвенковски .е р.

Претседател,
Богоја Фотев е. р.

Главната дирекција е под непосредно раководство на Министерот за земјоделие и шумарство на
Народна Република Македонија.
-:
Чл 4
На чело на Главната дирекција стои главен директор, кој гато непосредно раководи со сите работи на Главната дирекција.
Чл 5
Со работите на земјоделското и сточарском)
производство во Главната дирекција раководи главен агроном,'кој што е по елчо поп заменик ч« т а к виот директор.
Со планскиот сектор и сметководството раководат шефовите на соответнитв сектори.
Главната дирекција има секретаријат, на чие
чело в секретар
Секретарот раководи со административно-правните. кадровските и општите работи па дирекцијата
Чтт е

Врз основа член 79 став И од Уставот на Нар о д а Република Македонија, Владата на Народна
Република Македонија, по предлог на М и н и с т е р
еа земјоделие и шумарство на Народна Република
Македонија донесу,

Уредба
за оснивање Главна дирекција на државните
земјоделски стопанства при Министерството
за земјоделие и шумарство на Народна
Република Македонија
Чл. 1
При Министерството за земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија се оснива
Главна дирекција на државните земјоделски стопан етна.
Главна дирекција на државните земјоделски
стопанства е административно-оперативен раководител на земјоделските стопанства од репу буткањево значен ие.
Чл 2
Главната дирекција има надлежност, која ипо
во вакони и уредби е дадена на администрагивнооперативните раководители на државните стопански претпријатија и ги превзема работите од досегашната управа на земјоделските стопанства.

Главниот директор, главниот агроном, шефот
на планот и шефот на сметководството ги назначува
Министерот за земјоделие и шумарство на Народна
Република Македонија, а Главниот директор во согласив со Претседателот на Владата на Народна
Рептилч к М-- к<* допија.
Чл 7
Главниот директор, главниот агроном, шефот
на планот и сметководството и секретарот чинат колегиум на Главната дирекција.
Колегиумот е советодавен орган на главниот
директор и со него раководи главниот директор.
Колегиумот се свикуе по сите важни работи и
начелни прашања како и поважни прашања: технички, од оперативното раководство, из работу е ње
на планот, организацијата на претпријатијата и др.
Ако главниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот, може секој член на колегиумот
да бара одлука да донесе Министерот за земјоделие
и шумарство, на Народна Република Македонија
Тоа не го зад ржу* извршуењето на наредбата на
главниот директор.
Чл. в
Главната дирекција води книговодство и ади*«
кастрација по принципите, кои што важат за др,««
жани ите стопански претпријатија.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ,

бр, I — Стр. Ѕ

Скопје, 24 1 1948 г> <— Го«. №

Чл 9

Чл 4

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Главната дирекција, за овластеното на
главниот директор и другите шефови, ќе донесе со
правилник Министерот за земјоделие Ишумарство
Ва Народна Република Македонија.

На чело на Главната дирекција стои главниов
директор, кој што непосредно раководи со сите ра*
боги на Главната дирекција.

Чл. 10

Со работите на по гоне к пот сектор раководж
главен шумарски инжинер, кој што во едно е вр®
заменик ва главниот директор

Оваа Уредба влегле во сила со денот на објавувавте во „Службен весник на Народна Република Македонија«,
Бр, Ш И , 81 ХП 1947 год,, Скопје.
Претседател на Владата
ВЅ Народна Република Македонија,
Ло К о л и ш е в с к в ,

е, р*

Министер ва земјоделие и шумарство
од Народна Република Макдовија«
К С и м о с к и , о. ро
I
Врв основа на член 19 став В од Уставот
»а Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за земјоделие и шумарство на Народна Р ф
публика Македонија донесуе

Уредба
оснивање Главна дирекција т
државните
шумски стопанства ори Министерството за
земјоделие и шумарство на Народна
Република Македонија
,Чл. I

Чл. 5

Со планскиот сектор и комерциалниот сектор
раководат директорите на соответните сектори а об
одделението за кадрови раководи началник.
Главната дирекција има секретаријат, иа чвд|
Зело е секретар.
Секретарот раководи со административио-ѕфа®*
вите и општите работи на дирекцијата.
Чл в
Главен директор, главен шумарски жвшдаерд
директор на планскиот сектор, директор не конер*
кнали нот сектор в началникот на одделението ваЅ
кадрови ги назначуе Министерот еа земјоделие е
шумарство, а главниот зи ректор во согласив ед
Претседателот на Владата,
Чл. 7
Главниот директор, главниот шумски
ети®
Звер, директорите на планскиот и комерииалииоѕ
сектор, началникот па одделението за кадрови ш
секретарот чинат колегиум еа Главната дирекција.
Колегиумот е советодавен орган на главниов
директор и со него раководи главниот директор.
Колегиумот се ев и ку е по сите важни работи е
Начелни прашања, како и поважни прашања? тег*
»ички од оперативното раководство, изработуењб
на планот, организацијата на претпријатијата и др<з

При Министерството на земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија се оснива
Ако главниот директор не се сложи со пред ло«
Главна дирекција на државните шумски стопан- •ите па колегиумот може секој член на колегиумот
ства.
да бара, одлука да донесе Министерот за земјодеГлавна дирекција на државните шумски сто- лие и шумарство на Народна Република Македонипанства е административно-оперативеи раководи- ја. тоа не го задржуе извршувавте наредбата и®
тел на шумските стопанства од републиканско ана- главниот директор,
©ение.
Зл. Ѕ
Чл. 1
Главната дирекција води книговодство м адмиГлавната дирекција има надлежност, ко1а гато
СО закон в уредби е дадена на административно оне нистрација по принципите, кои што важат ва др*
рати ни ит« раководители на државните стопански жавните стопански претпријатија.
претпријатија и ги превзема работите од десетмината »Земска управа за шумски индустриални
претпријатија = 8УШИ11« — Скопје,
Чл. Ѕ
Главната дирекција е под непосредно раководство на Министерот за земјоделие а шумарство на
Народна Република Македонија.

Ил. 9
Поблиски прописи ва организацијата, работат^
ш администрацијата на Главната дирекција, Ш
овластував на главниот директор и другите шефови ќе донесе со правилник Министерот ва земјен
делив и шумарство на Народна Република Македонија,

Скопје, 24 I 1048 г. - Год. IV

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ.

Бр. 1 — Стр. $

Чл 10

Чл. 5

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на објавувавте и во „Службен весник на Народна Републи
8ш Македонија.

Наставата на основните оптптообразователнв
Курсеви ќе се инведуе по наставен план и програм
што ќе ги пропише Мигиотерот за просвета.

13. 896-31-Х1М94? РОД,

Скопје

Чл 6
,

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Ј1. К о л и ш е в о в и е. р
Министер за земјоделие и шумарство
на Народна Република Македонија
К. С и м о в с к и е р

Пе овластуе Мин«сгсрот за просвета на ПРМ
да може да поднесе поблиски определби за органи«
баништа и работата на основните о п ш т « - . м и а
тели и курсеви.
Чл. 7
О т а У н а т о ч втг^пгр во гила од денот на п^ичу«
ењето и во „Службен весник на Народна Република Македон и ја"„

Бр. 14. 573-31 -XII-1947 год. Скопје.
Врз основа чл. 29 т. 3 во врска со членот 17 т.
Претседател на Владата
Ј од Законот за Петгодишниот план за развитокот
на Народна Република Македонија
иа нај едното стопанство на На скудна Република
Ј1 К о л а ш е в е к а е. р.
Ми кр чои ија во горните 1947 —1 р м . Владата на
Народна Република Македонија, донесув
Министер за просвета на Н. Р. М.
Димче Мире е. р,

Уредба
еа отварање на осионим општообразователни
курсеви
Чл. I
Со цел да се подигна општото образование на
народот и овозможи што побрза изградба на потребните кадрови, градските и околиските народни одбери ќе отворат основни оншообразователни куриеви.
Чл 1
Во основните опптообразователни курсеви ќе
цожат да станат луѓе кои што не подлежат на задолжително основно школу ење, а ниат свршено нводеление од основните училишта или свршен
^алфабетски пуро.
Овие основни општообразователни курсеви не
агожат да ги посетуат деца на кои што се однесуе
Средбата за отварање снециалаи одделенија при
двоените училишта.
Чл. 3
Основните виштообразователии курсеви ќ е траИТ ® месеци
На курсистите кои што кве успешно положат
ароиишан завршен испит по свршуењето на основниот ошнтообразоватеден курс ќе им се даде свидетелство за, свршено 4 одделеше основно училиште.
кЧл. 4
Издршката на основните огптттообразоватрлин
курсеви ќе ја сносат градските и околиските
Народни одбори

§
Врз основа чл. 79 стр. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а но предлог ни Мими
етерот на индустријата и рударство^, Владата на
Народна Република Македонија ја донесуе след
гата

Уредба
за оснивање на Главна ди рекција на републикава
скатн метална, и н т т р и ј * на Мин несретно и« на
индустријата и рударството на Народна Република
Македонија.
Чл, 1
Во Министерството на индустријата и рудар*
ството на Народна Република Македонија се оснива Главна дирекција на металната индустрија.
Чл. 2
Главната дирекција на р е п у б л и к а н с к а метал«
иа индустрија е админисгративно-оиеративен раководител на претпријатијата на металната индустрии
ја от ропубдикан^ко а н а ч к и « и ја има нчтчсжноста која што со закон, уредби и други прописи е дадена на админиогративио-оиеративните раководи"
тели на. државните стопански претпријатија.
Министерот на индустријата и рударството ОД'
редуе со кои претпријатија од надлежноста на Министерството ќе управу* Главната дирекција на
републиканска^ метална индустрија.
Чл. 3
Главната дирекција на републиканска^ ме гад«

СЛУЖБЕ 111 ВЕС НИК НА ПРМ

- Бр, 1 — Стр. 4
н а индустрија е непосредно

под

раководството

Чл. 11

т

Министерот па индустријата и рударството.

Чл 4

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на об ш и ењето и во „Служрец весник на Народна Република уаке^онија".

На чело на Главната дирекција стои главниот
директор, кој што непосредно управу.^ со сито работи на дирекцијата.

Бр. 2ВВ 7 јануари 1948 год. Скопје
Претседател на Владата,
Л. Количевски е. р.

Чл 5
Со работите на погонот во Главната дирекција
управуе шефот на погонот, кој што истовремено е
* прв заменик на главниот директор.
Со кадровските работи управ.уе шефот на, кадровските работи, со планските работи — шефот на
планот, а со комерциалните работи — комерциалииот шеф.
Чл. е
Главната дирекција има секретаријат. На чело
на скретаријагот е секретарот кој што управне со
правните и општите работи на дирекцијата
Чл 7

Скопје, 24 I 1948 г. — Год, IV

Министер
на индустријата и рударството
Инж. Г. Василев е. р.

6
Врз основа чл. 79 став 2 од Уставот' ва Народна Република Македонија, Владата на Народна
Република Македонија по предложена на Министерот за локален саобраћај донесуе:

Уредба
за оснивање и организирање Управа
на патишта во Н Р. Македонија

Главниот директор, шефот на погонот и другите шефови ги поставуе Министерот на индустријата и рударството во согласност со Претседателот
иа В ладата.

При Министерството за локален сообраќај на
НРМ се оснива Управа на патиштата

Чл. 8

Чл. 2

Главниот директор со шефот на погонот, шефот на кадровските работи, шефот на планот, комер
аналниот шеф и секретарот на дирекцијата сочивуат Колегиум на дирекцијата. Со Колегиумот. .раководи главниот директор.
Колегиумот е советодавен орган на главниот
директор, кој гато го свикуе Колегиумот по сите поважни технички и начелни работи и прашања и по
сите поважни прашања на оперативното раководење како што се: нзработуење на планот, органивацијата на претпријатијата, закЈвучуењето на поважни договори, реконструкциите, рационализациите, нацртите на правни прописи и слично.

Чл I

Управата има за задача:
а) да планира работите од
авансине но инвестициониот план;

републиканец

б) да одржуе сојузните и републикапеките патишта како и да врши помали поправки на овие:
в) да води надзор над објектите по патиштата
ОД сојузно и републикана ко авансине што се имнедуат по инвестициониот план од градежните претпријатија.
Мл. з
На чело на Управата стои началник, кои непосредно ...раководи со работата па Управата.

Ако главниот директор не се сложи со предлозите на Колегиумот секој член на Колегиумот
може да бара одлука на Министерот на индустријата и рударството, по тоа Сипање не го обуставе извритуењето ип наредбата на главниот ииретстор.

Под раководството на Управата се ставаат до«
сегашните технички секции во Скопје, Штип, Титов
Велес и Битола.

Чл 9

Чл. а

Главната дирекција води книговодство и администрација по начелата кои што важат за држави т е стопански претпријатија,
:: .... .

Чл. А

На чело па техничките секции стои шеф на секни јата.
Мл. 0
Сек пинте раководат со пата рите • в
те на патиштата.

Поблиски прописи за извртпуењето па Оваа
Уредба ќе пропише ех? правилник Министерот на
индустријата и рударството.

надзорни*

Чл 7
Началникот на Управата и шефовите на сен-

Скоте, 24 I 1948 г. - Год. IV

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

дните ги назначуе Министерот ва локален саобраћ а ј во согласност со Претседателот на Владата, а
дата рите и надзори и пите на патиштата како и др.у=
гинт технички и административен персонал го навначуе началникот на Управата во согласие со Министерот за локален сообраќај.
Чл. 8
Управата има самостална претсметка на приходите и расходите, која влегуе во составот на бу=
делот на Министерството ва локален саобраћај.

Вр. 1 — Стр. 8

— —• III I I п—.

јатие е: »Трговско стовариште« од репу (»ли канске
значение,
Седиште на претпријатието е во гр. Скопје.
Чл. 3
Целокупниот имот, како и сите права и обаве*
ви на Трговското стовариште за колонијал, тек*
стил и кожи и Трговското стовариште за железарија во гр, Скопје — ги превзама Трговското стона
риште во гр. Скопје.
Чл. 4

Чл. 9
Паредбодагел ва изврптуење на претсметката
в а приходите и расходите © началникот на, Управата.
Чл. 10
Поблиски прописи за сироведуење на ова« Уверба к'е донесе Министерот за локален саобраћај.

Предмет на работата на Трговското стоваришта
во гр Скопје е:
к

упуење и продавање на едро на колонијални %
текстилни стоки, кожни изработки и железарија ж
тоа: како ва стоки под п Јанока расподела и петрот у а ч к а , така и на стоки во слободен промет 1 слободна продажба

Чл. 11

Чл 6

Со влечењето во сила на оваа Уредба преста«
»уе да постои Одделението за патишта при Министерството еа грабежите на НРМ.

Трговското стовариште во гр. Скопје се наводе
под алминнстративнп-опѓфатитто раководство на
Главната дирекција на трговските стоваришта и н*
родните магазини во гр ("копје
Б р 14,010 ЗЈ-XII-1947 год, Скопје

Чл. 12
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на објавуадјавуењето и во „Службен весник на Народна
Република Македонија",
Бр, 33 7, 83 јануари 1^48 год. Скопје
Претседател на Владата
Ло К о л и ш е в е к п г- Министер
ва локален сообракај,
Т, Ношлал е. Ро

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Л. К о л итп е в с к и е. р.
Министер на трговијата и снабдуењето
на Народна Република Македонија
Л. Б о ј а н о в с к и е, в.

Исправки
Во уредбите за етру ките што се отпечатени во
„Службен весник на НРМ" Бр„ 32/4? се врша«
следните исправки:

Во уредбите на: рк'»н(Ш'*ко-комер!твалната струка. струката контрола на мерки и драгоцени мета«
ли, финансиската струка, индустриско-техничката*
струка, градежната струка, геолошката струка, гв=
одете ката струка, стати етичката струка, жид роме«
теоролоптката струка, земјоделската струка, жу*
.ма пс ка та струка и криминалистичката струка, вд
табелата на чл. 2 во третата колона место з б о р о т !
Ва "фуввошфање на Трговското стовариште за ко- »ус,лови за стечунн.е на звањето« да се ставио
бом иј ал., текстил и кожи со Трговското стовариште »стручна спрема потребна за вртење на звањето«.
»а железарија во гр, Скопје,
Во Уредбата за струката планирање, во таб©«
лата
на чл. 2, во третата колона да се избриша?
Ни. 1
збо реите: »услови за стечуење на звањето«.,
Се фузионират Трговското стовариште за коСо ова* исправка се заменуе исправката ш
лонијал, текстил и кожи во гр. Скопје со Трговско«
уредбите за етру ките отпе чаева во „Службе е Шг
аго стовариште ва железарија во Скопје.
сник на НРМ" бр. 37/17«
• Љ 2
Од Претседателетвото на Владата на НРМ Б р
Врз основа чл. 21 во врска во чл, 44 од Основниот закон за државните стопански противи ?ати1а,
& на предлог на Министерот на трговијата и снабдув а т е на И Р. Македонија Владата на Народна Република Македонија донесе следното*

Решение

Името (фирмата) на фуѕдопираното претор*

1 2 9 8 2 ОД 5-1-1948 п о д и в а ,

(Бр. 4 -

Стр. 8

Скопје, 24 1 <311 г. — Год. IV

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ.

С

О

Д

Р

Ж

И

Н

А

1 Указ на Прззидиумот на Народното собрание
на ПРМ за уважував оставка и должност
разрешуе од досегашната потпретседателот на
Владата на ПРМ Љупчо Арсов и поставував
за потпретседател на Владата на ПРМ Никола;
Минчев
1
С Уредба за оснивање Главна дирекција на државните земјоделски стопанства за ѕејоделије и
шумарство во на. НРМ.
1
Ѕ Уредба за оснивање Главна дирекција на државните шумски стопанства при Мин. на земјоделие " шумарство на НРМ.
%
4 Уредба, за отварање општи образователни курсеви
з
0 Уредба за оснивање Главна дирекција на метална индустрија на Мин. на индустријата и рударството на НРМ.
3
5 Уредба за оснивање и организирање Управа на
патишта па Нар. Реп. Македонија.
4
7 Решение на I владата на ПРМ за фузионирање
на Тргов. стовариште за колонијал, текстил и ко
жи со трговското стовариште за железарија во
град Скопје.

Ѕ

Издава; Претседателство на Владата ва ПРМ. Одговорен уредник Љуб, Б. Исаиев, Редакција
администрација ул. „Маршал Тито" бр, 10 Печатница „Гоце Делчев" — Скопје.

и

