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247. 

На основа членовите 7, 8, 9 и 10 од За-
конот за ловот и член 87 став 1 од Законот 
за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА НАРЕДБАТА ЗА ЛОВ И ФАЌАЊЕ 
НА ДИВЕЧ 

!. Во- оддел Ш од Наредбата за лов и фа-
ќање на дивеч (, „Службен весник на НРМ" 
бр. 27/54), по став 1 се додаваат нови ставови 
2 и 3 кои гласат: 

„Доколку определениот ден на отпочну-
вањето' на ловната сезона паѓа во четврток, 
петок или сабота, тогаш ловот може да от-
почне непосредно наредниот ден по сабо-
тата. 

Доколку определениот ден на отпочну-
вањето на ловната сезона паѓа во* понедел-
ник, вторник или среда, тогаш ловот може 
да отпочне претходниот ден од понедел-
никот". 

П. Сегашните ставови 2, 3, 4 и 5 стануваат 
4, 5, 6 и 7. 

Ш, Во оддел IV по став 1 се додаваат но-
ви ставови 2 и 3 кои гласат: 

„Доколку определениот ден на отпочну-
вањето на летната сезона паѓа во четврток, 
петок или сабота, тогаш ловот може да от-
почне непосредно' наредниот ден по сабо-
тата. 

Доколку определениот ден на отпочнува-
њето на ловната сезона паѓа во понеделник, 
вторник или среда, тогаш ловот1 може да от-
почне непосредно претходниот ден од поне-
делникот". 

IV. Сегашниот став 2 станува став 4. 
V. Со- влегувањето во сила на оваа На-

редба се укинува Наредбата за изменување 
и дополнување на Наредбата за лов и фаќа-
ње на дивеч („Службен весник на НРМ" бр. 
26/57). 

VI. Оваа Наредба влегува во сила на 13 
септември 1958 година. 

Бр. 08-1272/1 
13 септември 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, с.р. 

248. 
На основа чл. 2 алинеја б) од Уредбата за 

учениците во стопанството' („Службен лист 
на ФНРЈ" бр 39/52), Советот за просвета 
на НР Македонија во согласност со Секрета-
ријатот за труд на НРМ донесува 

I 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНАТА ШКОЛСКА ПРЕТ-
СПРЕМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

За изучување на занимањата предвиде^-
ни со Правилникот за струките и занима-
њата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/50) 
из занаетите предвидени со Наредбата за сто-
панските дејности што се сметаат како за-
наетчиски дејности и за стручната спрема 
потребна за нивното вршење („Службен 
лист на ФНРЈ'* бр. 9/54) можат да се примаат 
ученици во стопанството кои ја имаат мини-
малната школска претспрема пропишана со 
овој Правилник, ако ги исполнуваат оста-
натите услови предвидени по чл. 2 од Уред-
бата за ученици во- стопанството. 

Член 2 
Спремати за завршено најмалку VIII; од-

деление основно' осумгодишно училиште или 
на него рамна спрема е потребна за изучу-
вање на овие струки и занимања односно 
занаети: 
1. Во метална струка 

а) за занимањата: 
— алатничар 
— бравар 
— машинбравар 
— конструкциски бравар 
— уметнички бравар 
— градежен бравар 
— метало-стругар 
— цртач на метал > 
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— метало-моделар 
— уметнички леан 
— аеро-лимар 
— лимар за медицински апарати 
— механичар 
— механичар за медицински апарати 
— автомеханичар 
— аеро-механичар 
:— ортопедски механичар 
— тракторист механичар (комбајнер) 
— механичар за земјоделски машини 
— прецизен механичар 
— ракувач на градежни машини 
— прецизен аеро-механичар 
— гравер 
— циздер 
— острач на алати 
— прецизен брусач 
— оружар — пушкар 
— инсталатер на парно, водено и воз-

душно греење • 
— инсталатер на водовод, канализација 

и гасни постројки 
— изработувач на музички лимени ин-

струменти 
— златар — (кујунџија) 
— часовничар 
— изработувач на ваги 
— монтер на стабилни мотори 
— монтер на стабилни парни машини 
— монтер на парни турбини 
— монтер на парни котлови 
— монтер на хидролитни машини 
— монтер на фабрички постројки 
— аеро-монтер 
— машинист за парни машини 
— машинист на стабилни мотори 
— машинист на рударски машини 
— машинист на хидраулични постројки 
— машинист за парни турбини 
— машинист на парни и моторни валци 
— машинист на фабрички постројки 
— механичар на градежни машини 
— ложач на стабилни и когловски по-

стројки 
— моторног (ракувач со мотор) 
— подесувач на машини и уреди 
— контролор на механичка изработка 
б) За занаетите: 
— браварски 
— уметничко-браварски 
— изработка на ваги 
— машин-брав ар ски 
— алатничарски 
— метало-стругарски 
— уметничко^-леачки 
— метало-појасарски 
— механичаре^ 
— прецизно механичаре^ 
— прецизкокмеханичарски за канцелари-

ски машини (за пишување, сметање и 
друго) 

— прецизно-механичарски за оптички 
инструменти (кино и фото-апарати. 
геодетски и други апарати — инстру-
менти) Ј 

— пушкарски 
— изработка на медицинску инструменти 
— инсталатерски (за парно1, водно и воз-

душно греење) 
— инсталатерски за водоводна канализа-

ција и гасни постројки 
— инсталатерски за плински уреди 
— саатчиски 
— златарско јувилерски 
— кујунџиски 
— изработка на метален намештај 

2. Во електротехничка струка 
а) за сите занимања 
б) за занаетите: 
— електро-инсталаторски 
— монтерски за електрични дигалки 
— изработка на светлосни реклами и 

уреди за неонска, флуоросцентна свет-
лост и сигнални уреди 

— радионмеханичарски 
— електро-механичарски 
— премотување и поправка на електрич-

ни машини и апарати 
— електро-механичарски за кино-апа-

^ати 
— електро-механичарски за ренгенски 

уреди 
— авто-електричарски 
— механичаре^ за ладилнички уреди 
— галванизаторски, галванопластичарски 

3. Во техничка струка за електроврски 
— за сите занимања 

4. Во кинотехничка струка 
— за сите занимања 

5. Во графичка струка 
— за сите занимања 

в. Во хемиско-фармацеутско-биолошка 
струка 
— за сите занимања 

7. Во кожарска струка 
— за занимањето 
— кројач на ковени облекла 

8. Во текстилна струка 
а) за занимањата: 
— апаратер на памук и свила 
— апаратер за волна 
— бојаџија 
— кројач на машки горни алишта 
— кројач на женски горни алишта по 

мерка 
б) за занаетите: 
— шивач на машки! облека 
— шивач на униформи 
— шивач на женски облекла 

9. Во прехранбена струка 
а) за занимањата: 
— производител на кекс 
— производител на тестенини 
— производител на чоколади 
— производител на бомбони 
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— производител на конзерви од месо 
— производител на конзерви од риба 
— преработуван на живини и јајца 
— преработуван на овоштие и зарзават 
— изработувач на семф-кисели конзерви 

и (конзервирање) на сала 
— кувар на мармалада и џемови 
— изработувач на кандирано овоштие 
— пивар 
— слаткар 
— производител на дезентни производи 
— отпарувач на шеќерен сок 
— кувар на шеќер 
— производител на алкохолни пијалоци 
б) за занаетот: 
— слаткарски 

10. Во стакларска и камена струка 
а) за занимањето: 
— сликар (цртач на стакло) 
б) за занаетите: 
— уметничко-керамички 
— сликар на стакло и порцулан 
— стакло-брусачки 
— стакло-гравепски 

11. Во керамичко-ватростална струка 
а) за занимањата: 
— моделар на керамика (порцулан) 
— сликар на керамика (порцулан) 

12. Во хемиска струка 
а) за занимањата: 
— дестилатор 
— производител на органски целини 
— производител на органски соли 
— производител на органски бази 
— производител на катализатор 
— производител на терпентин и кала-

фонии 
— производител на уљени лакови 
— производител на нитро-лакови и 

шпиртни лакови и емаил 
— производител на органски вештачки 

бои 
— производител на пластични маси 
— прееар на вештачки маси 
— производител на вештачки гасила 
— производител на средства за заштита 

на растенијата 
— производител на средства за одбрана 

од напад 
— производител на рударски експлозиви 
— производител на водени експлозиви 
—г производител на бешчадни барути 
— пиротехничар 
— електро-лизер на хемикалии 
— производител на електропечки 
— производител "на плин (во плинара) 
— леач на суров филм и фолии 
— ракувач со регенератор отопала 
— фото елузионер 
— ракувач со апарати за сува дестила-

ција на дрво 
— ракувач со апарати за танински ек-

страти 
— ракувач со ретортни печки и со плин 

генератор (дестилација за дрво) 

б) за занаетот: 
— производство на козметика и мирисни 

средства 

13. Во дрвопреработувачка струка 
а) за занимањата: 
— дрвониоделар 
— дрво-кројач 
— еортирер 
— дрво-резбар 
— каросерист 
— тапетар 
— изработувач на шперт плочи и панел 

плочи 
— ракувач со лупилница (шел-мајстор) 
— сечач на фурнир 
— сушилничар на дрво 
— изработувач на музички инструменти 

од дрво 
б) за занаетите: 
— дрворезачки-длаборезачки 
— изработка на чамци и мали пловни 

објекти 
— дрво-моделарски — дрвокалупарски 

14. Во земјоделска струка 
а) за занимањата: 
— башчеванџија 
— овоштар 
— лозар 
— визбар — (винар) 
— тракторист 

15. Во сообраќајна струка 
за занимањето: 
— возач на моторни и електрични возила 

16. Во другите струки — дејности 
за занимањето: 
— ортопедско-бандажерски 
— тапатерско-декоратерски 
— гапатерски за возила 
— пишување на фирми 
— фотографски 
— изработка на макети и школски учи-

ла за очигледна настава 
— изработка на музички инструменти 
— оптичарски 
— изработка на каросерии и возила 
— граверско-печаторезачки 

Член 3 
Опремата з? завршено најмалку VI од-

деление основно1 осумгодишно училиште или 
на него рамна спрема е потребна за изучу-
вање на сите занимања и занаети од струки-
те што се предвидени со Правилникот за за-
нимањата и етру ките („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 19/50) и Наредбата за стопан-
ските дејности што се сметаат како занает-
чиски и за стручната спрема што е потребна 
за нивното обавување („Службен лист на 
ФНРЈ 4 бр. 9/54 г.) кои не се опфатени со 
член 2 од овој Правилник. 

Член 4 
По« исклучок од чл. 2 и 3 на овој Правил-

ник за [ученици во стопанството во одделни 
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занимања односно занаети можат да се при-
маат и лица кои по оправдани причини н*а 
можеле да~ се здобијат со задолжителната 
минимална школска претспрема за занима-
њето односно занаетот одредена со овој Пра-
вилник ако склучат договор за учење гш 
определениот срок со чл. б од Уредбата за 
учениците во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 39/52) и ако за занимањата 
односно занаетите од чл. 2 од овој Правил-
ник имаат .завршено најмалку VI одделение, 
а за занимањата односно занаетите од чл. 3 
од овој Правилник најмалку IV одделение 
основно училиште. 

Ваквите лица се должни најдоцна до кра-
јот на учебната година во која го склучиле 
договорот да се здобијат со минималната 
школска претспрема потребна за соодветното 
занимање односно занаетот, преку школу-
вање зо специјалната припремна паралелка 
ири училиштето' за ученици во стопанството 
или со посетување вечерна гимназија ако 
припремна паралелка не може да се отвори. 

Наставата во припремните паралелки 
при училиштата за ученици во стопанството 
за учениците од претходниот став се изве-
дува по наставниот план и програм за вечер-
ните гимназии. . ' 

Свршената припремна паралелка при 
училиштето за ученици во стопанството има 
ранг на соодветно одделение на осумгодишно 
училиште само за струката. 

Член 5 
Ако ученикот во стопанството во рокот 

определен во чл. 4 став 2 од овој Правилник 
не ја заврши приземната паралелка п^и 
училиштето за ученици во стопанството до-
говорот за учење престанува да важи. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој Правил-

ник престанува да важи Правилникот за 
минималната школска плетспрема задолжи-
телна за учениците во- стопанството за изу-
чување на од;делни занимања односно за-
наети („Службен весник на НРМ" бр. 28/54 
год.) и Правилникот за изучување и допол-
нување на тој Правилник („Службен весник 
на НРМ" бр. 1/55). 

Член 7 
Овој Правилник влегува во сила од де-

нот на неговото објавување во „Службен 
Бесник на Народна Република Македонија". 

Бр. 04-372/1-5 о 
18 март 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко Здравковски, с.р. 

Согласен 
Секретар за трудот 
на Извршниот совет, 

М. Димевски, е. р. 
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