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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 

Скопје, 12 март 1946 год ин« Год. IV 

Ракописите се исправаат во дупликат на адреса: „Службен 
весник на НРМ" — Скопје, ул Маршал Тито бр. 10 пот . фах 

52 Ракописите не се враќаат 

Цена на овој број е 4 динари. Претплата за пола година е 125 
динари, огласите се примаат по тарифа објавена во бр. 25/47 г. 

35 
Врз основа чл. 29 т. 3 во врска со чл. 4 т. 5 Е 

чл. 14 т. 2 од Законот за Петгодишниот план за 
развиток на на едното стопанство на Народна 1 е-
IIурлика Македонија во годините 1947 — 1951, Вла-
дата на Најитна Република Македонија, но предлог 
аа Министерот на земјоделие и шумарство на На-
родна Република Македонија донесуе: 

У Р Е Д Б А 

За отварање на нижа стручна школа за меха-
„ низација на земјоделието во Свети Николе. 

Член 1 
Се отворуе нижа стручна школа за механизам 

ција на земјоделието во Свети Николе. 
Член 2 

Нижата стручна школа еа механизација на 
земјоделието во Свети Николе е самостојна установа, 
под раководство на Министерството за земјоделид 
а шумарство на Народна Република Македонија. 

Член 3 
Школата има за задаток да изградуе квалифи-

кован кадар по механизација на земјоделието. 
Член 4 

Школуењето трае една (учебна) година. На кра« 
ЈОТ на годината се полага испит. 

Член 5 
Школата има своја самостојна претсметка на 

приходот и расходот, која што влегуе во состав на 
Претсметката на приходот и расходот на Министе-
рството за земјоделие и шумарство на Народна 
Република Македонија. 

Член 6 
Поблиски одт>ел'би за наставниот план за рабо-

тата и организацијата на школата, како и за \кло" 
вите за приемот на учениците во школата, ке про-
пише со правилник Министерот на земјоделие и 
шумарство на Народна Републичка Македонија, во 
Нагласи ост со Претседателот на Комитетот за. сред-
ЕН И нижи стручни школи и курсеви при Владата 
ПА Наводна Република Македонија. 

Член 7 
Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето во 

»Службен весник на Народна Република Македо-
нија«. 

Бр. 1826 ОД И II 1948 година. 
Министер 

На земјоделие и шумарство, 
^ С и м о в с к и , е . р. 

Претседател 
ча ^палата на ПРМ, 

Л . К о [игневски! е., р 
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Врз основа чл. 1 од Законот ѕа овластуење Владата на На-

родна Република Македонија за донесуваа Уредби по праша-
њата од народното стопанство и обновата на земјата« по пред-
лог на Министерот за трговија и снабдуваа, Владата на На-
родна Република Македонија ја донесуа следната. 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОИЗВЕДЕНИ ЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
И СНАБДУЕЊЕ НА НР МАКЕДОНИЈА И ИЗВРШНИТЕ ОД-
БОРИ НА ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

А. УПРАВА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И 

СНАБДУЕЊЕ НА НРМ 

Член 1 
При Министерството за трговија и снабдував на НР Ма-

кедонија са оснива Управа за откуп на земјоделски произвв-
денија. 

Член 2 
Задаток на Управата е на територијата на Народна Репу. 

блика Македонија да го планира откупот, организира и ра-
ководи со откупните кампањи и да спроведу* контропа над 
изер одењето на откупот. 

Во таа цел управата: 

1. припрема материјали за составуваа на основните пла-
нови на откупот; го разработуе општо-сојузниот плач иа от* 
купот и изработуа планови за откуп на земјоделски произве-
дени ја, чиво планирање спаг'а во надлежност на Нарпдна Ре-
публика Македонија; изработуа план аа отпремуење ви а гро 
во Народна Република Македонија; 

2. према основниот план на откупот на произведениот« 
поменати во т. 1 од овој член изработуе оперативни планови 
ѕа извршуваа на откуп према врстите на п р о и з в е д е н а т а * 
по околиите; 

3. раководи со откупот на произведенијата поменати во 
т. 1 од овој член во Народна Република Македонија и вз тој 
поглед организира и раководи со оперативната евиденција; 

4. изработуе план на откупна мрежа и план на кадрови 
во откупниот апарат* 

Ѕ. врши контрола над спроведуењето на откупот и над 
извршувањето на сите прописи кои се однесуат на откупот; 

б. изработуе предлози за планот на сезонските кредити * 
управуа со фондовите за изедначував на цените; 

7 врши инструкгажа на целокупниот откупни апарат; 

в. го следи тргуен>в10 со произведенија помеката во т. I 
од ОВОЈ член на лазарЈг и предлага пропиен з а регулирање тр« 
-овијага со тие праизведенија. 
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9. раководи со р е п у б л и к а н ц и т е претпријатија за откуп 
на земјоделски п р о и з в е д е л а : „Сточар" „Стоколромет" и 
„Земпрожит" непосредно или преко главните дирекции. 

ј Член 3 

На чело на Управата стои директор. 

Директорот го поставуе Министерот за трговија и снзб-
дуење на НР Македонија во согласност со Министерон за тр" 
говија и снабдуење на ФНРЈ. 

Директорот за својата работа одговара пред Министерот 
за трговија и снабдуење на НР Македонија и Управителот на 
Главната управа за откуп при Министерството за трговија и 
снабдуење на ФНРЈ. 

Член 4 

Личните и материјалните расходи на Управата се на те-
рет на претсметката на Министерството за трговија и снаОду-
ење на НР Македонија. 

Б. УПРАВИ ЗА ОТКУП ПРИ ИЗВРШНИТЕ ОДБОРИ НА 

ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

НР МАКЕДОНИЈА 

Член 5 

Се осниват управи за откуп при извршните одбори на ек© 
лискиге народни одбори на околиите: 

битолска. Гевгелиска , Гостиварска. Кочанска, Куманов-
ска- Охридска, Прилепска Радовишка. Ресенска. Св Никол-
ска. Скопска. Струмишка, Струшка, Тетовска, Тиквешка, Ти-
тов Велешка и Штипска. 

I 
Член 6 

Задачите на управите се; 

1. организира спроведуењето на откупните т и г а њ и на 
подрачјето на својата околија. 

2. разработуе за подрачјето на својата околија планови на 
Откупот на земјоделски произведенија а на основани* на пла. 
новите на сврзните и републиканците органи. Припрему« 
планови за откуп на поменатите лроизведенија доколку не се 
обухвзнати со сојузните и републиканците планови и овие 
планови ги предлага на извршниот околиски народен одбор 
за конечно дочесуење. 

На основание донесените планови состзвуе зперативнн 
планови за изершуење на откупот за сите помена ги произве-
денија и се грижи месните народни одбори овие планови пра 
Б И Л Н О и на време да ги разработат. 

3. Раководи со околиските претпријатија за откуп непо-
средно или преку дирекциите на околиските откупни претпри-
јатија 

4. Го прати извршуењето на оперативните планери и во 
та ј а цеи организира оперативна е в и д е н ц и ј а нако и е в и д е н ц и ј а 
на земјата , приносот и поодделните обврски на производите 
ли Је за своето подрачје 

5. Д а се грижи за правилното припаѓање и епроведуење на 
сите прописи кои што се однесуат на откупот, 

Член 7 

На чег.о на Управата "тон началник. 

Началникот го лос?авуе извршниот нареден одбор во со-
гласне со М и н и с т е р у за 1рговиЈа и с н а б д у в а в . 

За својата работа началникот одговара прену поверени-
кот иа тр.оверио! оддел пред и?врц1*ио1 о л р на околиски, 
от народен 1Г1,>Јр и пред У п р а в а м за 0|Кул ЛЃЈИ МИНИСТерејво 
то ли цпоонја и с н а б д е ш е . 

Член В 

Се овластуе Министерот за трговија ц снабдував да по 
потреба со посебни прописи оснуе Управи за откуп на земјо-
делски пропзведенија и при и^вршмите одбори на околиските 
народни одбори на територијата на НР Македонија неспоив« 
нати во чп, 5 од оваа Уредба, како и при градските (реонски-
те) извршни одбори, со задача, која што н е им ја определи. 

Член 9 

Се овластуе Министерот за трговија и снабдусње Да ДО" 
несе поблиски прописи за извршуење и спроаедуење на оваа 
Уредба. 

Член 10 

Со оваа Уредба се укинуат прописите на Уредбата на 
Влада та на НР Македонија за оснивање на комисии при из* 
вршните одбори за спроведував плановите за откуп на земјо-
делски и други произведенија. 

Член 11 

Оваа Уредба стапуе во сила со денот на објавувавте и во 
„Службен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 1827 од 11. II. 1948 година. 

Министер Претседател 

за трговија и снабдуење, на Владата на НР Македонија 

Д. Бојановски, е. р» Л. Колишевски, е. р, 
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Врз основа чп. 1 од Законот за овпастуење Владата на Кз« 

родна Републ ика Македонија за донесуење уредби по праша« 

њзта за народното стопанство и обновата на земјата, а на 

предлог на Министерот ѕа трговија и снабдував Владата на 

Народна Република Македонија ја донесе следната 

У Р Е Д Б А 

За укинуење на Главната дирекција на откупните прет-

пријатија при Министерството за трговија и снабдувале на На« 

родна Репубпика Македонија. 

Член 1 

Главната дирекција на откупните претпријатија при Ми-

нистерството за трговија и снабдував на Народна Република 

Македонија основана со Уреава на Владата на Народна Репу« 

блика Македонија бр. 6132 од 2. VII. 1947 година се укинуо. 

Член 2 

Ликвидацијата на работите на Главната дирекција на ог« 

купните претпријатија к'е ја изврши Министерството за трго-

вија и снабдуење на Народна Република Македонија — Упра-

ва за откуп. 

Член 3 

Оваа Уредба влегуе во сила од денот на објавуењето во 

„Службен весник на НР Македонија", а важи од 1. 1. '»948 го-

дина. 

Број 1828, 11. II 1948 год, Скопје 

Министер Претседател 

за трговија и снзбоуење, иа Владата на НР М а к е д о н к а 

Д . б о ј а н о с к и , е, р. Л. Колишевсни, о. р. 1 
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Врз основа чл. 79 стап 2 од Уставот па П Р М. и 

,чл. 11 од Уредбата па Владата на Ф Н Р Ј иа органима 
ција на катастарската служба, Владата иа Па)к>дпа 
Гепублика Македонија по предлог од Претседателот 
на Владата донесу«: 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КАТАСТАРСКАТА СЈ ГУ. 
ЖБА НА ТЕРИТОРИЈАТА ПА НАРОДНА ГЕНУ. 

БЈ1ИЌА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Задачата на катастарската служба што се врши 
ца територијата на Научна Република Македонија е. 

1) да за потребите па народното стоматит и (ра-
боти катастарски операт на површините, култури-
Те, бонитетот и гонети -поета на земјиштата и елитно 
и гоа одвоено за атарот на секое село, а пра основа 
на геодетските планови и постоел'нот катастарски 
Операт; 

2) да израбстоииот катастарски операт го ггдр-
жуе во согласност со фактичката состојба на тер*г 
БОТ; и 

3) да ги обработев ирисобраните податоци, како 
и да издава изводи и преписи ОД катастарскиот 
операт. 

Член 2 
Катастарската служба на територијата на На-

родна Република Македонија се. врши преку Гео-
детската управа при Владата на ПРМ и уредите 
за катастар на околиските и градските народни од* 
бори. 

За извргнут? задачите на катастарската служ-
ба Геодетската управа при Владата на ПРМ има 
во својот состав управа за катастар. 

Член 3 
Задачата на Геодетската управа при Владата 

ра ПРМ во катастарската служба е: 
1) да ја организира катастарската служба; 
В) да раководи со изработката и одржуен,ето па 

ка таста ре ки от операт, да врши надзор и да ја уо-
кладу* работата иа катастарската служба на тери-
торијата на Народна Република Македонија; 

3) да им укажуе помош на околиските и 
градските народни одбори во вршењето на катас-
тарската служба и да врши стручна и истру итала; 
1 4) да дава напатствија и предчожуе нацрти 
ва П}н)пист? за вршине на катастарската служби на 
Тери 1\/ријата на Народна Република Македонија; 
! 5) да присобира статистички податоци од тв-
рдата на Народна Народна Република Македонија.. 

0) да се грижи за подиган« и усовршуење иа 
стручните кадрови за ката стај »леата служба на те-
риторијата на Народна Република Македонија. 

Член 4 
На чело на управата за катастар се наоѓаа на-

управнтел кого го назиачуе Претседателот на Вла-
дата. 

Члеп 5 
Управата за катастар има посебна претсметка 

В« Пр" хол и и расход во составот на претсметката 
ва приходите и оасходнте на Геодетската управа. 

Член 0 
Уредот за катастар на. околискиот односио на; 

градскиот народен одбор се наоѓаа во состав на 
секретаријатот па извршниот одбор на околискиот 
односно градски ЈТ народен одбор. 

До колку околностите не позволуат да се во 
поедини околиски народни одбори во градски на-
родни одбори оснуе посебен уред за катастар него-
вите работи може да ги врши уредот за катастар 
иа најблискиот околиски народен одбор. 

Член 7 
Во делокругот иа уредот за катастар на око-

лискиот односно градскиот народон одбор спаѓаат: 
1) да изработи катастарски операт за целата 

околина односно грал и постојано да ги одржуе во 
согласност со фактичката состојба на теренот, 

2) непосредно да присобира и обработуе пот-
ребни податоци г-: водење на катастарскиот операт; 

3) да ги чрегледуе, доиолнуе и дефинитивно 
спровелуе низ катастарскиот операт промените од 
страна на месните олбоори и на лицата задолжиш 
за присобира ње на овие податоци да им дава пот* 
реона помош и и> етруктажа; и 

4) да издава прописи и изводи од катастар* 
скиог операт. 

Члеп 8 
На месните народни одбори уредот за катае-* 

тар па околне киот народен одбор'ке им доста вуе 
копии ни потребните делови од катастарскиот опе-
рат за нивната територија. 

Месниот народен одбор ке задолжи едно лице 
да за потребите и РВИ ленин ја на месниот народен 
одбор во овие копии на операторот ги внесуе сптз 
настанати промену како и за тоа да го извм-туе 
уредот за катастар поради дефинитив^> внесу-
вање во катастарскиот операт. 

Член 9 
По потреба Претседателот на Владата, може со 

свое решение изработката па ка таста рекиот операт 
за поедини околии и градови да ји. повери на Упра-
вата за катастар. 

Член 10 
Поблиски одредби за оргл низа ли јата, и рч^О' 

тењето на У поа пата за катастар па Геодетската 
Управа при Владата на ПРМ донесе Претсела-
телот на Вталата наедно со поблиските одредби за 
организапијата и работењето на Геодетската управа 
при Владата на ПРМ. 

Ч л е н 11 

Се овластуе Претседателот на Владата да из-
дава поблиски прописи за сироведуењето на оваа 
Уредба, 

Член 12 
Оваа Уредба влегуе во сима со денот па об ја-

дењето и во »Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија«. 

Бр. 1830 11 II 1943 година, Скопје. 
Претседател на Владата на ПРМ. 

Л. Коли шевека е. р. „ у 

Министер 
Киро X. Насилен е. р. 
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\9 
Врз основа мл. 79 ст. 2 од Усти вот па Па ролна 

Република Македонија Владата на Народна Репуб-
лика Македонија по предлог на Претседателот иа 
Владата донесуе следната 

У Р Е Д Б А 
ЗЛ ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗЛ ФИСКУЛТУРА 

Член 1 
Прч Владата на Народна Република М&кедопв 

1а се оснива Комитет за фискултура. 
Член 2 

Задаток на Комитетот е: 
1) да раководи и врши надзор над физичкото 

воспиташе на народот, а нарочно на младината; 
• 2) да раководи со школите и другите установи 

од републиканец значеше, кон ипо се занимаат со. 
физичко воспитание и да оснива нови такви устано-
ви; 

да дава директиви за работата по фискултурата 
во народните организации, школи 1. установи; 

да ја координира целокупната работа на сите 
органи кои- што се грижат за физичкото воспитание 
на наодот5 

да се грижи за омасовуељето и уттапредуенето 
на спортовите, а нарочно на спортовите блиски на 
народните маси; 

да се грижи за стручно издигнуење Ета кадрови-
ге ЕС која цел орган иру е школи и к у д е в и и соди 
•.в и ленин ја на кадроВИте; м 

3) да раководи ед правилната и планската 
изградба на фискултури ите обекти и да обезбедува; 
минимални фискултурни површини во 1 радова!е, 
селата и населбите. 

Член 3 
Комитетот се состои од претседател, секрета] и 

потребни број членови, кои што ги поставуе Владата 
по'предлог од Претседателот на Владата. 

Со' работата на Комитетот раководи прелеела те 
лот на Комитетот, а општо раководство и надзор 
над неговата работа врши Претседателот на Влада-
та. 

Претседателот па Комитетот молев да биде а 
член на Владата. 

Член 4 
За епроведуењето на своите работи Комитетот има 

потребен број стручен и административен персонал. 

Член 5 
Комитетот има своја одделна нретсм(ггка на 

пригните и расходите. 
П[нтседатело на Комитетот на ред бод а тол за 

извршуеље претсметката на причините за расходите, 
Член в 

Поблиски одредби за организацијата и работата 
на Комитетот и на неговите школи и установи, ке 
вропишуе Претседателот на Владата. 

Член 7 
Со влегуење во сила на оваа Удадба преста^ 

^ в д а важи Уредбата ва-осниван,е К'< ми^иЈа зл 

фискултура при Владата на Народна Република 
Македонија, Вр. 6137 од 2 јули 1947 год. 

Член 8 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот па обја-

вуеп>!то ^ во »Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија.« 

Скопје, бр. 1837 И II 1948 год. 

Претседател на Владата на НРМ., 
Ј1. Коли шеве ки, е. р. 

Министер за просвета на ПРМ., 
Д. Мире, е. р. 

40 
Врз основа чл. 79 став 2 од Уставот на ИГМ, 

Владата на Народна Република Македонија, но 
предлог од Претседателот на Владата, ја донесу« 
следната: 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ УРЕД ЗА ИНФОРМАЦИИ 
Член 1 

При Претседателството па Владата на Народ-
на Република Македонија се оснива Уред за иа4 

формации. 
Член 2 

Уредот за информации има задача: 
да собира и дава информации за сите ва?кни 

настани, појави и постигнати |>езултати по полигич 
киот, стопанскиот, културниот и просветниот жи-
вот на На[>одна Република Македонија; 

да се бави.со сите прашања на правилната ин-
формација па нашата јавност за. настапите во зем-
јата и странството; 

да организира и развива публицистичка ле4 

јност, самостојно и преку разни установи со .из-
давање на. брошуои, билтени, плакати, фотографии 
и разни публикации, а со цел да се популаризира! 
успесите на работата ил Народна Република Маке-
донија и на Федеративна Народна Република југо-
славија; ; 

да води евлденција на целокупната издателска 
делатност на територијата на Народна Република 
Македонија; 

Член 3 
Со работите на уредот за иттфору :пии раководи 

директор кого го поставу е Претседателот на Владата 
Директорот може да има помошник. 

Член 4 
Уредот за информации има сопствена претсмет* 
ка на приходите и расходите која его влегуе во со-
ставот на претсметката на приходите и расходите аџ 
Претседателството на Владата, 

Член 5 
Поблиски одредби за орѓантгзап -јата -I работење* 

то на 5 редот за информации к'е донесе Претседател-! 
от на Владата, 

Член в 
Со влечењето во сила на оваа Уредба се 

Одделението за печат на Претседателството на Влада 
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гака сите работи од неговата надлежност преминуаТ 
ро надлежност на Уредот за информации. 

Член 7 
Оваа Уредба влегуе ва сила со денот на објавув-

авте и во »Службен весник на Народна Република 
Македонија«. 
Бр. 1838 11 — II —1948 год. — Скопје 

Претседателот на Владата на Н.Р.М. 
Ј1. Колишевски с.р. 

41 
Врз основа член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, Владата на Пандил 
Република Македонија но предлог на Министерот 
еа комунални работи донесу© 

У Р Е Д Б А 

еа оснивање Управа за домашни ракотворба 
0 художествсни занаети при Министерството за 
комунални работи. 

Член 1 
При Министерството за комунални работи се 

оснива Управа >а домашни ракотворби и худо-
постижи занаети. 

Седалиште на Управата е во град Скопје. 
• Член 2 

Управата е административно — оперативен ра-
ководител на претпријатијата од републикана 
вначение за откуп и продажба на ракотворба и ху-
дожвствени занаетчиски изработки и за снабдуње 
на домашните ракотворби и художествени занаети. 

Член 3 
Управата има за задача: 
3. Да ги проучава народните мотиви, форми и 

комбинации да ги сисематизира и приложуе на худо 
Престижните предмети од естетски и практичен ка-
рактер. 

2. Да преку постојани изложби, предавања, 
часописи, каталози и на това слично пропагира и 
ги запознава другите народи со домашните ракот-
ворба и изработките на художественито занаети. 

3. да ги проучава народните мотиви форми и 
комбинации да ги систематизира и приложуе па ху 
божествените предмети од естетски и практичен 
к а р т е р . 

4. Да се грпжи да ги пронајде, прибере и за-
пази сите народни художесгвени мотиви и форми 
В да ги собере во одделна збирка, која што к е слу-
$ки како извор за понатамошното развивање на на-
родната како художествена така и практична 
ракотворба. 

5. Да дава паттравление и сугестии на народни-
ве одбора за видовите и квалитетот на изработените 
предмети, за да се запази оригиналот и духот на 
Вародиите мотиви, да се изработката усавршава, 
Како стручно така и художествено. 

в. Да се дава техничка пом ок' на локалните 
Претпријатија, кооперации и приватни производи-
тел^, тцто се занимаваат со ракотворба и художест 
фени занаети 

7. Да се грижи за снабдувавте со материјали 
1)Д сојузни и републиканска 1 извори, потребна за 
производство ла деманти ракотворба а художестве 
в и , , т к а е т е . 

8. Да приготзуе материјал за составуење на 
производствени планови и го разработуе и составу^ 
републиканскиот план на производството, како и да 
го прилага општодржавниот ПЛАН ВО границите на 
дадените овластен иј а. 

9. Да дава помок' на народните одбоот во орга 
низирањето на производството преку локални прет 
прифатија, кооперации и гриватни производители 
и води евиденција на производството и за квалитв 
тот и 

10. Да создава кадрови и ја усовршуе нивната 
стручна спрема односно подготовка преку курсеви и 
школи. 

Член 4 
Укравата е под непосредно раководство на Ми 

нистерот за комунални работи. 

Член 5 
На чело на управата стои началник кои рако 

води со сите работа на Управата. 

Член 6 
Министерот за комунални работи ќе одреди кои 

сектори и групи к'е има Управата. 

Член 7 
Управата има секретаријат, на чие чело стои 

секретар. 
Секретарот управу« со правните и општите 

работи на Управата. 
Член 9 

Началникот го поставуе Министерот за кому 
ладни работи, со согласивте на Претседателот на 
Владата. 

Другиот персонал на Управата го поставу! 
Минавте ЈХУГ за комуналните работи по предлог на 
началникот. 

Член 9 
Управата има своја предеметка која влегуе ве 

составот на претсметката на Министерството за 
комунални работи. 

Член 10 
Поблиски прописи за организацијата и работ® 

њего на Управата к'е донесе со правилник МИНА 

етерот за комунални работи. 

Член 11 
Оваа Уредба влегуе со сила оо денот на објави 

ењето и во »Службен весник на Народна Републике; 
Македонија«. 

Член 12 
Со влегуење во сила на оваа Уредба престану! 

да важи Уредбата за оснивање Завод за домашни 
те ракотворби художествени занаети, 

Бр. 1839 11 II 1948 год. Скопје. 
Претседател ча Владар 

Лазар Колишев:** е. р. 
Министер за .комунални работи, 

Ард* Каро Георгиевска, & 
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42 
С С л у ж е в с е с т и — СПИРО 

Ира сснона чл. 13 И и 16 од Законот за, државните 
службеници, РО прска со Решен ието па Превид (умот па 
Народното ('обранио на ИГМ Пр. 7иг> од 10 септември НИЛ 
Година, и врз осиона н ачл. ЗЛ од И с к и н а т а уредба за 
^»»надлежностите на сојузните државни службеници До-
несена од Младата п а е!»111Ј.Ј̂  — Младава иа Народна Ре-
публика Македони ја по предлог од Претседателот на Ила 
дата од Министерот ца финансиите и од Министерот иа 
трудот> пропашуе 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ УРЕДБАТА ЗА ПРИПАД ЛЕЖКОСТИ-
ТЕ НА ДРЖАВНИТЕ С Л У Ж Е Н 1И1Л1 НА НАРОДНА 

РЕПУ БЛ ИК АМ А! ! Е Д 0 КИ ЈА 

Член 1 

Во члог 9 стар I од Уредбата за припи д л о ж н ^ т п т е 
а пдржанпите службенион на Народна Република Македо 
нија след точка тре-а се додана нона точка чстгрта^ која 
што гласи: 

во ветеринарната струка за звањето- поте рицар и 
вет е р и ц а р - е п е ц д ал и е т", 

Член 2 

Онаа Уредба влегуе носила со денот на нејзиното 
објацуец е па „Службен песник на Народната Р м | \ б л и к а 
Македонија 

Прој И. Ц. 1048 год. Скопје. 

Прсте ел'(тел па Пло лата иа ПРМ 
л . Количевски« е Р 

Министер ца финансиите, 
Д. Џамбаз, е. р. 

Министер на трудот^ 

43 
Врз основа чл 8 од финансискиот закон на ФНРЈ за бу-

џетската година 1346 Министерот на народното здгз-је на 

НРМ ва согласност со Министерот на Финансиите, пропишу© 

следниот 

ПРАВИЛНИК 

за измепенио и дополнение Правилникот за тансите во ам-
булантите, хемиските и бактериолошкига лаборатории, (обја-
вен во „Службен весник на НР.7Г бр 2/ од 31 азгу:т 1946 тод. 

Член 1 

Ва чл. 8 од Правпиникзт, рѕчепицатз нога што гласи „Пре-
глед на Солен во амбуланта 10 динари" се изменев и гнаси: 
„Првиот пре; лед на болни во амбулантата 23 динари а секој 
повторен преглед во текат на истото лежење 10 динари". 

Член 2 

Овој Правилник влегуе во сила ед денот на сбјавуензето 
му во „Службен весник на Н?М", 

Бр. 58! од 26-1-1048 год. Скопје 

Министер на народното здравје 
Д-р В. Нопадич, е р„ 

Согласен. 
Министер на финансиите: 

Д. Џамбаз, е- р. 

44 
Врз основа чл. 8 од Финансовиот закон на 

ФНРЈ за буџетската година 1946- Министерот на 
народното здравје на ПРМ во согласнот со Мини"« 
етерот за финансиите, на Н. Р- М. пропишуе след' 
ниот 

П Р А В И Л Н И К 

за изменет?« и дополнение па Правилникот! 
за висината ка болничките трошкови, (објавен во 
„Службен весник на Н. Р. М.'' бр« 27 од 31 август 
1Ѕ46 година). 

Чл- 1 
Во чл. ' од Правилникот за висината на бол" 

ничните трошкови после зборот „Пеницилин'* се 
додава зборот ,>Стрептомицин". 

Чл. 2 
Чл. 2 од Правилникот се изменуе и гласи: 
Дневен болничен трошок во општите и специ-

алните болници во НРМ изнесу е: 
1) во општите и специјалните болници за ту4 

беркулона ВО дин. 
2) По специјалните болници за душевни бо« 

лееш 40 динари 
Чл. з 

Овој Правилник влигуе во сила од денот из 
сбјав.уеи ето му во -»Службен весник на Н.1.М.* 
а ќе се иримен.уе од 1 јануари 194Ѕ година. 

Бр. 58?) од 20 — I — 194ѕ година — Скопје 
Министер на народното здравје 

Д-р В. По пал ик е. р. 
Согласен М"плетен на финансиите 

Д. Џамбаз е. р. 

45 
Врз основа член 20 од Уредбата за просветно —» 

наум »ита струка »Службен верник на II Р.М » бр. 
32/47/Претседателот на Владата на Народна Репуб-
лика Македонија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА НОВО УРЕДЕНОТО ЗВАЊЕ 
»ВИШИ НАУЧЕН СОВА ПОТНИНЕ НА ПРОСВЕТНО 
— НАУЧНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ. 

1) Звањето »вгшти научен соработника уредено 
со Наредбата за ч^луеч.е ново апа и,е. »вичж научен 
соработник« во просветно-иаучната струка (»Служ 
бен весник на Н.Р.М.« бр. 30/47) се распореде ва 
прва прота. 

2) По Наредбата за распоредот пг звањата од 
просветно — научпта струка по врсти бр. 121 П од 
ИЈ ноември 1947 год. (»Службен весник на ПРМ.* 
бр. 34/47. во точка 1) се вклучуе звањето »виши на-
учен соработник" во прва врста. 

3) Оваа Наредба вл е гу е во сила со денот на об ја: 
вуењгго и во »Службен весник на Народна Реновац 
ка Македон ија ». 

Бр. 1850 11 — II — 1948 год. Скопје 

Претседател на Владата на Н.Р.М. 
Ј1. Колишевскл, е. р. 
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Врз основа иа член 15 од Уредбата за ветеринарната струка, а во согласност со Претседателот из 
Владата, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УВЕДУЕЊЕ НОВО ЗВАЊЕ »ВЕТЕРИНАР—СПЕЦИЈАЛИСТ* ВО ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА 

1) Во ветеринарната струка се увсдуе следното ново звање 

Ред. 
Бр. З в а њ е Основни работи на звањето Услови за стечуење на звањето 

Ветеринар-специалист Вршење сите работи од ветеринар-
ната струка во рамките на својата 
сгециалност. 

Завршен ветеринарен факултет или 
на него рамна школска спрема и по-
ложен испит на специалноста. 

2) Звањето ветеринар — специјалист се вклучуе во член 2 од Уредбата за ветеринарната струка, под 
В. реден број 2. 

3) Звањата: виши ветеринар, ветеринарен совет ник и виши ветеринарен советник од член 2 па Уред 
(»ата за ветеринарната струка се издвојуат во истиот член во посебна нова група под Р. и добиваат редни 
броеви 1, 2 и 3. 

4) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во »Службен весник на Ц.Р.М.» 
Бр. 1851 11 — II — 1948 год. — Скопје 

Министер 
за земјоделие и шумарство на Н.Р.М 

Ќ. Симовски р. 

47 
Врз основа чл. 16 од Уредбата за ветеринарната 

струка (»Службен весник на Н.Р.М.* Ор. 32/47) 
ја издавам следната: 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА НОВО УВЕДЕНОЈ) 
ЗВАЊЕ »ВЕТЕРИНАР- СПЕЦИЈАЛИСТ* НА 
ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањето »ветеринар — специ јал ист* уведено 
со Наредбата за уведуење ново звање »ветеринар — 
специјалист« во ветеринарната струка се распореду е 
во прва врста. 

2) Во Наредбата за распоредот па звањата на 
ветеринарната струка во в [»сти Вр. 12107 од 1» наем 
»ри 1947 голица (»Службен весник иа ПРМ* 
Бр. 34/47 во точка !) се вклучуе звањето »ветеринар 

специјалист« во прва врста. 
3) Оваа Нагодба тегуе во сила со денот на обја 

Вуењето и во »Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија *. 

Бр. 1852 11 — И — 1948 година — Скопје 
Претседател на Владата па Н.Р.М. 

Л. Колишевски, е. р. 

48 . ... 
Врз основа чл. 1 од Уредбата за дополнуење на 

Уредбата за ^»»»надлежностите на државните слу ле-
шници па Народна Република Македонија издавам: 

Н А Р Е Д Б А 
8 А ИЗМЕНЕВ НЕ НА ОСНОВНАТА ПЛАТА ЗА 

ЗВАЊЕТО »ВЕТЕРИНАР* И »ВИШИ ВЕТЕРИ-
НАР® И ЗА ОДРЕДУ ЕЊЕ ОСНОВНА ПЛАТА ЗА 
НОВО У ВЕДЕНО ГО ЗВАЊЕ »ВЕГЕ!-ИН ЛР — 
СПЕЦИЈАЛИСТ* ВО ВЕТЕРИНАРНАТА СТРИКА 

Согласен, 
Претседател на Владата на Н.Р.М. 

Л. Колишевски, е. р. 

1) Основната плата за звањето' »ветеринар*, 
предвидена во чл 3 од Уредбата за н рипал ле лењ и ги-
те на државните тужб^иици на Народна Република 
Македонија, се менуе и од реду е од 4.Ѕ00 динар« 
месечно а со новит иците но години ге на службата 
до 5.800 динари месечно. 

2) Основната плата, за звањето »виши ветеринар*; 
предвидена во гл. з од Уредбата за и ри надлежности. 
Те на државните <* пу лебен и ци на Народна Република 
Македонија, се мену« и одредуе во еден износ од 
5.800 динари месечно. 

3) За зва и »ет«* >, ветеринар специјалист« што е Уве 
дено со наредбата за уведуење ново звање »ветери-
нар — специјалист* во ветеринарна струка се одре-1 

дуе основна плата од 5 500 динари месечно а со по-
виптиците по годините на службата до 6.500 динари 
месечно. 

4) Оваа Наредба влегуе во сила со делот на об ја. 
вуењ* и во »Службен весник на Народна Рену Ог 
лика Македонија*. 

Бр. 1853 И —И — 1948 год. — Скопје 

Претседател на Владата, на Н.Р.М« 
Л. Колишевс1ш, е. р. 

49 
За поуспешна и поправилна работа во Домот за слепи ве 

Битола и во Димо? ѕа бвслризорни -Нов живот" вл Силија, 
Владата на Н. Р. Македонија по предлог на Министер!)? за со-
циални грижи и Министерот за просвета го донесу« следните 

Р Е Ш Е Н И Е 
»а преминував на Домот за слепи во Би топа и Домот 

баспризории »Нов живот" во Скопје од надлежност на Мини-
отврството за просвета во надлежно«« ма М а л в в и ц п в г в 
воцмаом* гџнтл. 

Скопје, 12 Ш 1948 год. Год. IV 



БР В Стр <53 Службен весник на НРМ 

1. Домот за слепи во Битола и Домот за беспризогни „Нов 
живот" во Скопје, од надлежноста на Министерството за "по-
света проминуат во надлежност на Министерството <$а социал 
ни грижи. 
• 2. Со преминувавте на споменатите домови се пиенесуе и 
целиот нивни имот и инвентар на Министерството за спирал-
ни грижи. 

3. Со преминувавте на домовите персоналот во нив да се 
преведе на служба во Министерското за социапни грчки. 

4. Кредитите за Домот за слепи и Домот за б е с т и з о р и и 
„Нов живот" за 1948 година, предвидени во п р е т е п а н а т а на 
приходите и расходите на Министерството за п р о с е е л се лое-
несуат во претсметката на приходите и расходите на к н и п е р 
ство™ за социални грижи 

5. Министерството за просвета о с п о с о б е изстарио-вогои-
тен кадар и се грижи за наставно-еоспитнзта рчбста во 
споменатите домови. Органите на Министерство^ имаат 
право да ги посетуат домовите за давања инструкдии и 

контрола на настагно-ЕОСплтиатз работа. Со тој смисол Ми-
нистерството за просвзта дава свои предлози иа М и н и с е р -
ството за социапни грижи 

6. Прибирањето и примањето на децата во Детскиот пом 
„Нов живот" ке8 го ерши Министерството за социал** гр^жи 
во согласив со Министерството за просвета и Министерството 
ѕа внатрешни работи. 

7. За здравствената служба во'споменатите ДОМГ.ЃИ К'е се 
грижи Министерството за народно здравје 

8 Ова Р е ш е н и е в-пегуе во сила од ленот на об1звупњето во 
„Службен весник на Народна Република Македонија' . 

Бр. 1485, М И. 1948 год.. Сиол Је 

Претседател на в л » л а т » 
Л- Копишсзсни, е р. 

Министер за просвета* 
Д. Мире е. р. 

Министер за социални грижи, 
Д-р. Н. Аголи, е. р. 

50 

Поради големата нужда која што се осек'а вв тргов-
ската мрежа о д стручно подготвев кадар, а со цел да е« оспо-
соби нужниот кадар, донесуам с л е д и * 

РЕШЕНИЕ 

за отварање на курсеви за о с п о с о б у в а стручен кадар 
во трговската мрежа. 

1. Во теко! на 1948 год. да се отворат следните курсеви: 

а) курсеви за помошници во .рговиЦиа; 

б) курсеви за раководители на тргов претпријатија; 

в) курсеви за купувачи иа пре I при ја гија Iа; 

г) курсеви за евидентичари и статистичари во прет-
пријатијата; 

д) курсеви за раководители и накупци ве откуп-
ната мрежа; 

г') к е д е в и за оспособува« стручен кадар во уго-'* 
стигелството и туриѕмот. 

2. Датата ка 01 почи уеието. -време траењето за п а д и н и 
курсеви и иесгѕла каде >ие нурев*. в е се одржава! , к е ги 
спред »ли »воч Министеров«. 

8 Наставните планови и програми за курсевите ке ги 
Пропишу е овса М и н и с т р о в о . 

4. Личните и материјалните расходи на курсевите ке би« 
дат на терет на буџетов на осоа Министерство за буџетскава 
1948 год. * 

б. Ова Решение стапуе на снага веднаш. 

Бр. 2.513 11 II 1948 год., Скопје. 

Министер за трговија и снабдував, 
Д . Бојановски, е. р. 

51 
Со цел да сс подобри санитарно-епидемиолошката слу-

жба и со органи Јани јата на оваа служба да се опфати целата 
територија на Народна Република Македонија, донесуам 

РЕШЕНИЕ 

ЗА О Д Р Е Д У Е Њ Е Т Е Р И Т О Р И Ј А Л Н А Т А Н А Д Л Е Ж Н О С Т 
НА САН ИТАРНО-ЕПИ ДЕМИОЛОИЈК ИТЕ С Т А Н И Ц И 

1) Санитарно епидемиолошката станица в« С оп је '»о 
својата работа ја опфаќа територијата на: град Скопје, скоп-
ската околија, г'ор-»е-петровска, кумановската со град Ку-
маново, кривпиалаоскага, тетовската со град Тетово, гости-
варската. тито-велешката со град Титов Велес, тиквг.иката И 
гевгелиската околија; 

2) Санигарно-епидемиолошкага станица во Битола во 
својим работа ја опфата територијата на: град Битола, б и т * 
скага, демир хасарската. крушевската, прилепската со град 
Прилеп, ресанскага, охридската со град Охрид, Е грутка ГА, 
дебарската, кичевската и бродската околија. 

3) ('амитарно епидемиолошкаIа станица во Штип во сво-
јата работа ја опфаќ а територијата на: град Штип, штипска«*, 
радовишката, беровската, царево селската, кочанската, крамп* 
скчта, светониколската и струмичката околија со град Стру-
мица. 

Ова Решение влегуе во сила со денот на донесувавте . 

Бр. 812, 24 јануари 1948 год Скопје. 

Министер на народното здравје на НРА1, 
Д - р В. Попадић , е. р. 

52 
Врз основа на чл. 70 од Законот за државните службени-

ци и Решението на Президиумот на Народното собрание иа 
Н. р. Македонија Ср 703 о д 10 IX 1946 год. (Службен весник 
на Н. Р. М. бр. 29/46) донесув 

РЕШЕНИЕ 

за изменував и дополнував на Решението за оснивање на 
дисциплински суд при Министерството на индустријата и ру-
дарството на Н. Р. Македонија (Службен весник на Н. Р, М. 
бр. 2/47). 

1 ) Во Решението за оснивање на дисциплински суд при 
Министерството на индустријата и рударството на Н. Р Мане« 
ДОНИЈЗ. се бришат думиге „Земските управи" и место нив се 
долазат думите: „ГТролавзчкиот сервис Резбарсно-фИсадерско 
то училиште во 0»рид, Занаетчиското училиште во Битога, 
Занаетчиското учипиште во Скопје, така да ова Решение 
гласи: 

Да се при Министерството на индустријата и рударството 
на Н. Р. Македонија оснуе дисциплински суд прв степен за 
службениците на Министерството на индустријата и рударство 
то Геолошки испигателен институт на Македонија. Продава-
чкиот сервис. Резбарско-фасаперското училиште во Охрид, 

Занаетчиското училиште во Битола и Занаетчиското училиште 
во Скопје. 



Скопје, 12 ТП 1948 год. Год. 'V Службен весник на НРМ Бр. в Стр, 69 

2') Дисциплинскиот суд при Министерзтвото на индустри-
јата и рударството на Н. Р. Македонија, е второстепен суд по 
престагпенијата што во прв степен ги решава дисциплинските 
судови ири главните дирекции. 

3 ) Овоа Решение влегуз во сила со денот на потпи-
шуењето-

Бр. 21063, 30 ХП 1948 год. Скопје 
Министер 

на индустрија и рударство 
Инж. Г. Василев, с. р. 

53 
Врз основа чл. 70 ст. 4 од Законот за државните слу-

жбеници и Решението на Претиаиумот на Наредном) собра-
ние на НР Македонија, бр 745 од 10 IX 1946 год. (Службен 
веснин на НРМ бр. 29/46) донесуам 

РЕШЕНИЕ 

за оснивање на дисциплински судови при главните ди-
рекции на Министерство го на индус »рија и рударе тво иа 
НР Македини|а 

I) 3« решавање дисциплински пресгапленија вп лр« сте-
пен на службениците од главните дирекции и п р е т Ј и ј а ш -
јата чои се под административно опгрз<ивно р а к о в о д е н о ин 
главните дирекции се осниваат следните дисциплински 
судови: 

а) при Глгвната дирекција на републиканска^ текстилна 
и кожарска индустрија, за с л у ж б е н и ц и ^ на Главната дирек-
ција и пре шри ја I и ја I а под нејзино административно опера-
тивно раководство. 

б) при Главната дирекција на републиканската прехран-
бена индустрија, за с л у ж б е н и ц и ^ на Главна1а дирекција и 
пре I при ја I и јата под нејзино админис тратизно-опера шено ра-
ководство 

в) при Главната дирекција на републиканска™ хемиска 
индустрија, за службениците на Главната дирекција и прет-
пријатијата под нејзино админиирагивно-оперативно раковод-
ство. 

г) при Главната дирекција на републикански™ електро-
стопанство, за службениците на Главната дирекција и през-
ири (атијага под нејзино а д м и н и с т р а т и в н о ^ ^ л и в н о раковод-
ство. 

д ) при Главната дирекција на републиканска™ градежна 
индустрија и републикански^ рудници, ЗЈ службениците на 
Главната дирекција и пре шри ја гија та под нејзино админи-
Страшчно раководство, и 

г ) при Главна^ дирекција на републиканска'^ метална 
индус I ри ул, за службениците на Главната дирекција и прет-
пријатијата под нејзино административко-олеративно раковод 

ство. 
Бр. 21067, 30 ХИ 1947 год.. Скопје 

Министер на индустрија и рударство, 
Инж. Г. Василев, с. р. 

64 
Во врска со Решението на Комитетот за школи и наука 

при Владата на ФНРЈ под Ш Бр 12 1 ОЗ од У јануари 19-18 год. 
донесуам следното 

РЕШЕНИЕ 
1. — Да се називот на досегашните трговски гимназии 

ВО Народна Република Македонија а »мени и гласи 
„ИКОНОМ* КИ ТЕХНИКУМ" 

2. —• Ов? Решение сгапуе на снага веднаш. 
Бр. 1427, 7 1 г о д , (.копје 

Министер на трговијата и снабдуењето 
на НР М а * е м н и | а , 
Д . Бојановски, С. р. 

55 
Министерството иа внатрешните работи на Народна Ре«» 

публика Македонија чи Скопје, надлежни ло чл. I, ст. 1 буква 
г) оа Законот зл измени и д о п о л н у в а на Законот за удруже-
ни (ита. собори ге и другите (анин скупови, решавани по пред-
метот хт Струењето, оонпнањето и работата на „Друштвото на 
принципи ге на Народна Република Македонија" со седиште 
во гр. Скопје на ден 31-1-1948 год. донесе следното 

Р Е Ш Е Њ Е 

Се одобруе испивањето и работата на „Друштвото на 
правниците на Народна Република Македонија" со седиште 
ги гр. Ск.>и|е. и со орано на дејност на територијата на На-
родна Република Македонија. 

Такса но Т Вр I и 7 од Законот за такси е наплатена. 
Решено но Министерството на внатрешните работи на 

Народна Република Македонија — Скопје IV Бр. 2515/48 год. 

Министер на внатрешни ге работи 
на НР Македонија 

Ца. Узуноски, с. р. 

56 
Министерството иа внатрешните работи на Народна Ре* 

публика Млкклшија во Гк »ије, иа »»тежио ио цл. I, ст ! буква 
г) од Закони! за измени и д жоануења на Законот за удруже-
нијага, с о б о р и в и т у ѓ и т е јавни скуп они. решавајќи по пред-
метот ол »бруење, .мш и ва ње в работата на „Улружннпето на 
пр 1В л-.ланн »го народно свештенство во НР Македонија" оо св* 
диии е во Скопје на ден '21-1 Н)48 год. донесе следното 

Р Е Ш Е Њ Е 
Се одоЛруе оснивање^) и работата на „Удружението на 

правосудниот н фодно свештенство во ПРМ" со седиште во 
гр. С к о т е , а со право на дејност на 1ери т р и ј а м на Народна 
Република Мткеаони|а. 

Такса ко Т. Бр I и 7 од Законот за такси е наплатена. 
Решено во Министерството на внатрешните работи на 

Наредна Република Македонија — Скопје под IV Бр. 1139/48 
година. 

.Министер на внатрешните работи 
на НР Македонија 

Цв. Узуноски, с. р. 

57 
Врз основа ни, I ст 4 од Правилника! за дополнување ка 

Правилниот 31 ижршуеље Уредбата за работните книшки 118 

Министерот на трудот на ФНРЈ, го пропишуам следното 

НАПАТСТВИЕ 

ЗА И З Д А В А Њ Е ПОТВРДИ ЗА Ч У В А Њ Е Р А Б О Т Н И Т Е 
К Н И Ш К И 

1. Кога рабо1одагело1 ја приема работната книшка на 
чување, му и»даа,1 на рабит нико! односно намети гениког пот-
врда т« гпа 

2 О ј р и е и и ! на потврдата е следен: 

ПО I КРДА ЗА Ч У В А Њ Е Р А Б О Т Н А Т А К Н И Ш К А 

Со овна се по• ерауе. ао смисол на мл I од Правилник^: 
за дии)лну»н.е Права тнико» та и м рж уење У р е д о т Ја р!бот 
н и к кпа ики ор 155.-М нд 21 Ч 1Ш7 година („Службен лис* 
на ФНРЈ'' бр ГИ/1ЈМ7 г ). дена р«бмна«а книжна бр. —' 

(пржиме и име) (занимање (дата) 



Бр. в Стр Тв Службен весник на СкопЈе, 12 Ш 1348 год. Год. ПГ 

ко 
(место, околија и нар. репуб.) 

Претпријатие во својство на • 

на работа во ово« 

РД 
(дага) 

(струка и специјалис!) 
се навога на чување во овоа претпријатие. 

Печат на 
претпријатието 

(место и дата на има* 
вање) 

(потпис на работодат. 
Ј одн, одговор, раковод.) 

$. Образецот се печати или пишуе на машина, на 1/4 та-
бак од канцелариски формат. Кога образецот е печатен, може 
да биде и оа помал формат. 

4. Образецот се попопнуе на машина за пишува* ипм со 
четлив ракопис. Под потписот на работодагелот односно иа 
одговорниот раководител треба да биде напишано со машина 
ели со четлин оакопис неговото презиме и име. 

5. Овоа Напатствие етапу е во сила од денот на обЈавуе-
ј м т о во .Службен весник на НР Македонија." 

Бр. 12.644, 31. ХН. 1947 г о д , Скопје 

Министер иа трудот на НРМ« 
Кирил Петрушев, е, р. 

ИСПРАВКА 

„Во „Службен Весник на НРМ" Бр. 17 од 23 април 194% 

год. објавено е Напатствие™ за распоредува© на градежните 

работници во групи и во истото се направени грешки во XI 

| р у п а така да тој став треба, да гласи: 

„Зидари оснивачи (анлегери), гравери па стакло, гравер* 

к а м е н о р е з и , видари за специјални работа зидане на Фабри*« 

ни димњаци, индустриски печати, компликовати фасади знао«! 

ви и сл., молери и бојаџии за црташе на узорци (мостри) ов 

слободна рика: специјални терацери, моделара и с а т а н у а ч е 

на бојадисани мустра од градежните струки а сите специјал*« 

бирани работници кои обавуат нарочно компликована т е х н и ! 

ки работи, како на пр. сите работи кои се вршат под вода", ( 

Во Ре ше љето еа одредував бројот ва с у д и « 

ж судиите поротници во народните судови на Народни Ре пуб-' 

дика Македонија (Службен весник на НРМ" бр. 35 од 17 XII 

1947 год.) на ст[чша 421 направена е следната печати« грешка* 

Во чл. 3 точка 9 под б после зборот „околија" и двете 104* 

кд погрешно е нанечатено „Претседател". 

Од Редакцијата на „Службен весник на НРМ** 

Содржина: 
Стр. 

Уредбата еа отварање нижа стручна школа еа меха-

низација на земјоделството во Св. Николе в ! 

"1 Уредба »а оснивање управа а« откуп на авмјоделсвд 

Произведени ја при Министерството зе, трг*»кија и »'на-

бдуен-е на ИГМ и извршните одбори на околиските 

народни одбори — 61 

Уредба еа укинував Главна дирекција на откупните 

претпријатија при Министерството за трговија и сна-

бдуваа иа Н РМ. 61 

Уредба з а организација на катастарската служба на 

територијата на НРМ. бб 

Уредба еа »снивање Комитет за фискултура 84 

Уредбе еа оснивање Уред за информации 64 

Уредба ев »снивање за домашни ракотаорби и туник*-

»твена »анкети а р д Министерството еа комунални ра-

б о т , 61 

Стр. 
Правилник ва и ш е н е н и е и дополнение Правилник от ва 
таксите во амбулантите, хемиските и бактериолошки- • 
те лаборатории в* 

* Правилник за изменение и дополнение на Правилникот 
за висината на болничките трошкови — 6< 

Наредба еа распоред на ново уведе ното звање „виши 
научен соработник на просветно-научна струка 61 

Наредба еа уведуење ново звање „ветеринарен специа-
ЈГИСТ" во ветеринарска струка 615 

3 Наредба еа распоред иа новоуведеното звање „ветери-
нар специплист" на ветеринарната стр* чл во тф сти. 611 

Наредба еа измелени© на основната плата за »вање™ ве 

тер«нар" и „виши ветеринар* и за одредував основна 

плата еа ново уведено звање „ветеринар специалист" во 

ветеринарната струка, I I 

Решење »а прем ину ење на Домот за слепи во Битола 

безпризорни „Нов живот" во Скопје од н а д л е ж н а * на 

Министерството за просвета во надлежност д а Миди* 

Окретао!« »а оо ци алии гриже. МЕ 

Издава: Спуж беи веснин на Народи* Република Мане дони)* — новинсио издавачко претпријатие, ул. Маршал Тито бр. 10 

Тел. 696. Д и р е к о р и одговорен уредник /Буби 5. Исенов, ун. .4" бр. 5 — Печатница .Гоце Делчев" — СНОАЈ* 


