
С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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 

Ракописите се испраќаат во дупли 
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Сабота, 20 декември 1952 

Број 36 Година VIII 

Претплата за 1952 год. изнесува 
560 дин. Овој број чини 8 динари 
Чековна сметка број 801-901-702 

121 
На основа член 73 тон. 8 од Уставот на НРМ, 

Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. За време отсуството од земјата на Лазар 
Белишевски, претседател на Владата на НРМ, 
по сите работи ќе го застапува Видое Смилевски, 
потпретседател на Владата на НРМ. 

II. Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 43 

Скопје, 10 декември 1952 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Страхил Гигов, е. р. 

Секретар, 
Лазо Мојсов, е. р. 

122 
На основа член 5 од Законот за музеите, а 

по предлог од Министерот-Претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура, Владата на На-
родна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Еколошкиот музеј во Скопје е културно-

просветна установа и стои под општ надзор и ра-
ководство на Советот зд просвета, наука и 
култура. 

Член 2 
Етнолошкиот музеј има за задача: 
1) да го прибира и средува материјалот од 

народната материјална и духовна култура во На-
родна Република Македонија и да го сочува од 
уништување; 

2) научно да го обработува средениот ма-
теријал; 

3) да го направи нашето народно богатство 
достапно на народот преку изложби, предавања 
и публикации. 

Член 3 
Етнолошкиот музеј ги има следните оддели: 
а) етнографски; 
б) оддел за применета уметност. 
Министерот-Претседател на Советот за про-

света, наука и култура може да оснива други од-
дели, како и да ги укинува постоевте, 

Член 4 
Со работата на Еколошкиот музеј непосред-

но раководи директор. 
Директорот на музејот го назначува Мини-

стерот-Претседател на Советот за просвета, на-
ука и култура. 

Член 5 
Етнолошкиот музеј има свој стручен совет, 

како советодавен оргдн на директорот на музејот. 
Советот го свикува и со неговите седници 

раководи; директорот. 
Стручниот совет се состои од 7 до 9 члена. 
Членовите на стручниот совет ги именува 

Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура. 

Член 6 
Етнолошкиот музеј има своја самостојна 

претсметка на приходи и расходи што влегува во 
претсметката на приходите и расходите на Со-
ветот за просвета, наука и култура. 

Наредбодавец за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите на Еколошкиот 
музеј е директорот. 

Член 7 
Поблиски прописи за организацијата и рабо-

тата на Етнолошкиот музеј донесува, по потреба, 
Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наук,а и култура. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 1259 од 1.ХП. 1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура 
Д. Џамбаз, е. р. 

123 
На основа член 5 од Законот за музеите, по 

предлог од Министерот-Претседател на Советот 
за просвета, наука и култура, Владава на Народ-
на Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Археолошкиот музеј во Скопје е културно-

просветна установа и стои под општ надзор и 
раководство на Советот за просвета, цаука и 
култура. 

Член 2 
Археолошкиот музеј има за задача: 
1) да истражува, врши дрхеолошки ископу-

вања, собира, чува и проучува археолошки пред-
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мети од материјалната култура на територијата 
на Народна Република Македонија; 

2) да врши систематско излагање на архео-
лошки музејски збирки и непосредно, прегледно 
да прикажува одделни епохи од развитокот на 
материјалната култура; 

3) научно да обработуваа и да објавува тру-
дови по предметите и збирките што се наоѓаат во 
Музејот и на теренот. 

Член 3 
Археолошкиот музеј ги има следните оддели: 
а) преисториски, 
б) античен и 
в) средновековен. 
Министерот-Претседател на Советот за про-

света, наука и култура може да оснива други од-
дели, како и да ги укинува постоевте. 

Член 4 
Со работата на Археолошкиот музеј непо-

средно раководи директорот на Музејот. 
Директорот иа музејот го назначува Мини-

стерот-Претседател на Советот за просвета, на-
ука и култура. 

Член 5 
Археолошкиот музе.1 има свој стручен совет, 

како советодавен орган на директорот на 
Музејот. 

Стручниот совет на Музејот го свикува и со 
неговите седници раководи директорот на 
Музејот. 

Стручниот совет се состои од 7 до 9 члена. 
Членовите на Стручниот совет ги именува 

Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура. 

Член 6 
Археолошкиот музеј има своја самостојна 

претсметка на приходи и расходи што влегува 
во состав на претсметката на приходите и расхо-
дите на Советот за просвета, наука и култура. 

Наредбодавец за извршување на претсмет-
ката нд приходите и расходите на Археолошкиот 
музеј е директорот. 

Член 7 
Поблиски прописи за организацијата и рабо-1 

тата на Археолошкиот музеј донесува, по по-
треба, Министерот-Претседател на Советот зд 
просвета, наука и култура. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 1260 од 1.ХП. 1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народну Република Македонија, 
Ј1. Колишевски, е, р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура 
Д. Џамбаз, е, р. 

124 
На основа чл. 79 став 2 од Уставот на Народ-

на Република Македонија, Владата на Народна 
Република Македонија по предлог од Претседа-
телот на Стопанскиот совет на Владата донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА 

СТОЧАРСТВО 

Член 1 
Се укинува Институтот за сточарство во 

Скопје, основан со Уредбата за оснивање и рабо-
тење на Институтот за сточарство („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/52 год.). 

Член 2 
Работите на укинатиот Институт како и сиот 

имот што на Институтот му е даден на управу-
вање и неговите права и обврски се пренесуваат 
на Заводот за унапредување на сточарството во 
Скопје. 

Член 3 
Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на НРМ", на кој ден преста-
нува да важи Уредбата за оснивање и работење 
на Институтот за сточарство. 

Врој 1347 од 16-ХП-1952 година, Скопје. 
Потпретседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Видое Смилевски, е. р. 

За Министер-Претседател 
на Стопанскиот совет, 

Б. Темелиевски, е. р. 

125 
На основа член 29 точка 3 во врска со член 

11 точка 15 под д) од Законот за Петгодишниот 
план на развитокот на народното стопанство на 
Народна Република Македонија во годините 
1947—1951, а со цел да се обезбеди што поголемо 
земј оделско производство Министерот-Претседа-
тел на Стопанскиот совет ка Владата на Народна 
Република Македонија пропишува 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СУЗБИВАЊЕ НА 

ПЛЕВЕЛИТЕ 

I 
За да се спречи штетата што плевелите ја на-

несуваат на земјоделските култури ќе се превзе-
мат мерки за нивното 'задолжително и системат-
ско уништување. 

II 
Уништувањето на плевелите го вршат соп-

ствениците односно обработуваните на приватни-
те земјишта, селанските работни задруги, земјо-
делските задруги на задружното земјиште и др-
жавните органи и претпријатија на државното 
земјиште што им е поверено на управување. 

Уништувањето на плевелите во државното 
земјиште што е во општа употреба (паркови, по-
крај патиштата, реки, железнички линии и ел.) 
го врши државниот орган што се грижи за нивно-
то одржување. 

Можат да се организираат и колективни ак-
ции за уништување на плевелите. ' 

Ш 
Плевелите во обработката површина (нивје, 

бавчи) се уништуваат со сопствени агротехнички 
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мерки а во ливади, пасишта, меѓи, покрај патиш-
та, реки, јазови и канали со косење на тревата 
пред нејзиното цутење. 

IV 
За да се спречи ширењето на плевелите се 

забранува: 
1) Сеење на неочистено и не дезинфицирано 

семе на житни култури; 
2) Сеење на луцерново и детелиново семе не-

очистено од вилинска коса — кускута. 

V 
Сузбивањето на плевелите се врши под општ 

надзор на Стопанскиот совет на Владата на НР 
Македонија, а со акцијата на сузбивањето непо-
средно раководат советите за стопанство на на-
родните одбори на околиите (градовите). 

VI 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат 

за прекршок лицата: 
1) Кои без оправдани причини не се одзоват 

на позивот од народниот одбор за задолжително 
учествување во акцијата за уништување и сузби-
вање на плевелите. 

2) Кои средствата што ги добиле за уништу-
вање не ги употребиле за таа цел. 

3) Кои ќе употребат за сеење нео чистено и 
недезинфицирано семе. 

VII 
Оваа Наредба влегува во сила со објавува-

њето во „Службен весник на НРМ". 
Број 5153 од 4-ХН-1952 година, Скопје. 

Министер-Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата 

на НРМ 
В. Смилевски, е. р. 

1 2 6 / 

Со цел' да се овозможи несметано природно 
мрестење на рибите „пастрмка" и „белвица" и на 
основа член 10 од Законот за рибарството („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 21/50), Министерот-
Претседател на Стопанскиот совет на Владата на 
Народна Република Македонија донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА РИБИТЕ „ПАСТРМ-
КА" И „БЕЛВИЦА" ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 

И РИБАТА „ПАСТРМКА" ВО РЕКАТА 
ЦРНИ ДРИМ 

1) Се забранува ловот на рибите „белвица" и 
„пастрмка" во Охридското Езеро како следува: 

а) за рибата , „белвица" забраната трае од 
22.ХН.1952 година во 6 часот до 1,111.1953 година 
во 6 часот. 

б) за рибата „пастрмка" забраната трае од 
31.ХН.1952 година во 16 часот до 16.1.1953 година 
во 6 часот. 

2) Во реката Црни Дрим се забранува ловот 
на рибата „пастрмка" во времето од 31.ХН.1952 
година во 16 часот до 7.1.1953 година заклучно. 

3) Прометот на уловената риба во времето од 
8.1.1953 година до 16.1.1953 одина во реката Црни 
Дрим се забранува до 16.1.1953 година а сета икра 

од уловената „пастрмка" обавезно ќе се предава 
на мрестилиште™ при Хидробиолошкиот завод 
во Охрид. 

4) Со парична казна до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок: 

а) кој лови риби „пастрмки" и „белвици" во 
горе означените води и во забранетиот временски 
период; 

б) кој уловена риба „пастрмка" во река Црни 
Дрим во времето од 8—16.1.1953 година ја ставува 
во промет и 

в) кој икрата од уловената риба „пастрмка" 
не ја предаде на мрестилиштето при Хидробио-
лошкиот завод во Охрид. 

5) Оваа Наредба влегува во сила на ден 22.ХИ. 
1952 година. 

Број 7589 од 16-ХН-1952 година, Скопје. 
Министер-Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата на 
НР Македонија 

В. Смилевски, е. р. 

1 2 7 -

На основа точка 3 од Решението за начинот 
и елементите за утврдување на обртните средства 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 45/52) и точка 2 од Решението за из-
мени и допуни на Решението за начинот и еле-
ментите за утврдување на обртните средства на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/52), а во согласив со Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје 
го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОБРНУВАЊЕТО НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Решението на овој Совет бр. 2761 од 18.IX. 
1952 година — за коефициентите на обрнувањето 
на обртните средства на стопанските организации 
на подрачјето на Народна Република Македонија 
се изменува така да пречистениот текст гласи: 

Р Е Ш Е Н И Е 
За коефициентите на обрнување™ на обрт-

ните средства на стопанските организации на по-
драчјето на Народна Република Македонија. 

1) За стопанските организации на Народна 
Република Македонија се определуваат следните 
коефициенти на обрнување™ на обртните сред-
ства и тоа: 

Коефициент на 
Стопанска област — гранка оцрнувањето 

64 Трговија со предмети за технички цели: 
а) трговија со неметал ен граѓевински 

материјал 4 6 
б) трговија со моторни возила и прибор 2,5 
в) трговија со мешовита роба . . . 3 
г) трговија со медицински, здравствени 

и научни инструменти и прибор . . 1 
д) остана ли . . . . . . 3 , 5 
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70 Трговија на големо: 
а) трговија со текстил и текстилна га-

лантерија 
б) трговија со железна и метална стока 
в) трговија со погодел ски справи, алат, 

вештачко ѓубриво, средства за зашти-
та на билките 

г) трговија со кожа и прибор . 
д) трговија со производи од гума, каучук 

и пластична маса . . . . 
ѓ) трговија со мешовита стока . 
е) трговија со животни намирници и 

куќни потреби 
ж) трговија со медицински, здравствени 

и научни инструменти: и прибор . 
з) трговија со емши и зарзават 
и) трговија со расло делба на филмови 
ј) трговија со немета лен граѓевински ма-

теријал 
к) Околен односно рекопси: 

1) Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, 
Титов Велес, Прилеп. Битола, 
Штип, Кочани и Гевгелија 

2) Останати 
1) Останати . . . . . . 

50—52 Занаетчиство и домашна работа: 

711-
а) метало-преработувачка занаетчиска 

дејност: 
1) Производни претпријатија 
2) УслVжни претпријатија . 

б) електпотехника занаетчиска дејност: 
1) Производни претпријатија 
2) Услужни претпријатија . ' . 

в) хемиска занаетчиска дејност: 
Л Производни . претпријатија 
2) Усл\окни претпријатија 

г) занаети за преработка на зеит а и 
камен. . . . . . 

тт̂  градежна занаетчиска дејност 
г) дпвно-преработувачка занаетчиска 

дејност:. 
1) П Р О И З В О Д Н И претпријатија: 

— даборезачки . . . . 
— останати 

2) Услужни претпријатија 
е) Занаетчиска дејност преработка на 

хартија . . ' . 
ж) занаетчиска дејност преработка на 

текстил: 
1) П Р О И З В О Л Н И претпријатија: 

— килимарски . . 
•— ткачки и предачки 
•— останати . . . . . 
Услужни претпријатија 

з) занаетчиска дејност преработка на 
кожа и гума: 
1) Услужни претпријатија:* 

•— крзнарски 
— останати . . . . . 

2) Услужни претпријатија 
и) прехранбена занаетчиска дејност: 

1) Пекарска 
2) Шеќерџиска . . . . 
3) Кобасичарска-цреварскп 
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4) Останати 
ј) графичка занаетчиска дејност 
к) „Декор — Биро" — Скопје 
л) занаети на лични услуги 

Ова решение ќе. се применува од 1 
1952 година. 

Број 2761 од 17-Х1-1952 година Скопје, 
Министер-Претседател 

на Стопанскиот совет на НРМ, 
В. Смилевски, е. р. 

Народна банка на ФНРЈ 
— Централа, за НРМ •— 
зам. Генерален директор, 

П. Гаврилове!«*, е. р. 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на 

„Службен весник на НРМ" дека претплата-
та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за 
цела година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 32/52, 
на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка 
на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку примероци, а за старите 
претплатници да се наведе и претплатниот 
број под кој е приман весникот во 1952 
година. 

Претплатата за 1953 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Како извесен број претплатници од 1952 
година уште не ја подмириле претплатата, 
се молат со претплатата за идната година 
едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1952 година. 

Од администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
121 Указ за застапување Претседателот на Владата 

на Народна Република Македонија 
122 Уредба за Етнолошкиот музеј во Скопје 
123 Уредба за Археолошкиот музеј во Скопје . 
124 Уредба за укинување Инститот за сточар-

ство 
125 Наредба за задолжително су збивање на плеве-

лите 
126 Наредба за забрана ловот на рибите „пастрмка" 

и „белвица" во Охридското Езеро и рибата „пас-
трмка" во реката Црни Дрим . . . . 

127 Решение за измена и дополнување на Реше-
нието за коефициентите на обрнувањето на 
обртните средства на подрачјето на Народна 
Република Македонија 
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337 
337 

338 

338 

339 

339 

Издава; (Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. „29 но-
ември44. Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702. Печатница „Гоце Делчев44 — Скопје. 


