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БР. И скоПје, 9 АПРИЛ 1947 Год. II! 

^''луибаа мерак м НРК( аамдо а-времево. Ракита т е 
де и АРЧЕЈЌИ? ВО дуел мит анода н ш п м т проредеа 
и т а ' л џ т М кабамг, мирева: Служев^ весник ал НРМ 

Тло бр. 19 - Сечија Ролшеаге ве се вриеја 

115 
На основа чл. 6 од Законот за Народна Вла-

до на НРМ Македонија а на предлог од Министер 
јч)т за просвета, Владата на НР Македонија до-
Иесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА НЕПИСМЕНИ 

Чл. 1 
Со цел жџ се ликвидира неписменоста ќе се 

јобразуат курсеви за неписмени. 
Чл. 2 

Курсевите за неписмени ги осниваат месните 
Или градските односно реонски те народни одбори, 

IIгоните дрштва и масивите организации (Н. Ф. 
I? АФЖ и синдикалните организации) Во слу-

коге месните народни одбори, културните дру-
и масивите организации обоазуат курс, кур-

сот може да почне со работа тогај, кога кг ги одо-
бри околискиот (реонскиот или градскиот) наро-
дов одбор. Без ова одобреше не може да работи 
Ши еден курс. 

Чл. 3 
Прасториите за курсот, како и огрев и освитле-

ние за нив осигуруе се со помоште на масовите ор. 
Ј-анизации и културните друштва, месниот, односно 
уредениот или реонскиот народен одбор. 

Чл. 4 
Кусот за неписмени трае 90 работни часа. 
План и програм за курсевите ќе пропише Ми-

ше? ерството за просветате. 
Чл. 5 

Раководителот на курсот може да биде лице, 
;кое што е свртило најмалку основно училиште, 
ако за водење на курсот добие предчодно одобј^е 
ље од околискиот (градскиот или реонскиот во 
јранг (на околиски) народен одбор. 

Чл. о 
Раководителот на курсот е должен да подне-

л е на секој 1 и 15 ден-во месецот извештај за ра-
б о т а на курсот, до месниот, околискиот, град-
скиот или реонскиот народен одбор. 

Чл. 7 
Раководителот на курсот има право на награ-

до и то му ја доделуе оклискиот, односно градски-
от народен одбор (во Скопје Го. и. одбор) кој што 
вбсзбедуе материалните средства за ова сврха. 

Цена за воадивгг е 4 дне. од табак. Прошета за едва го. 
пем 260 цигара а ал е дво полугодие 130 м т р е - Прсчѕ 
ода^а се испраа преку Македдесм додадоа бавдии ЦА 
1џлал ов Народов бавев на ФНРЈ - Скопје - чек, с м е т 
8-801429 или е ванел во самата адмдаистрахдаја вавесѕкдо 

Висината на неградата ја определуе околиски 
от, односно градскиот народен одбор 

Висината на наградата се одредуе по свршуе? 
шета на курсот према бројот на курсистите, кои 
што положиле испитот и од квалитетот на наста 
вата. 

чл. 8 
Во колку самите курсисти, не се во состојба да 

набават потребен материал за пишуеше, тогај ќе 
им го дават бесплатно околиските (реонските, гра-
дските) народни одбори со помошта на масовите 
организации и културните друштва. 

чј:. 9 
Контрола над курсот води онои народен одбор, 

кои што го сбразуал курсот или дал одобреше за 
неговото образувале. 

чл. 10 
По завршуењето на се^ој курс К'Р се одржа 

испит пред прекомисијата составена од три 'пена. 
Председател на комисијата к'е биде член на 

месниот, градскиот или реонскиот народен одбор, а 
членови: раководителот на курсот и еден проева 
тен работник, определи од околискиот односно 
градскиот народен одбор. 

чл 11 
После извртениот испит комисијата поднесуе 

извештај за работата на курсот и за текот и резу-
лтатот на истиот, на овои народе нодбвр, кој што 
го образуал, односно дал одобреше за неговото 
образуење, како и на надлежниот околиски 
ден одбор, односно Градскиот народен одбор во 
Скопје. 

ЧЈГ. 1 2 
По свршуеше на испитот, на курсистите ќе им 

се издава увереше. Образците за увереше к'е ги 
^ пропише Министерството за просвета. 

чл. 13 
Се оаластуе Минисаерот на просветата да дава 

напалм вија за применуешето на ова Уредба. 
чл. 14 

Ова Уредба стану е на снага од денот на обја-
вуешето во ^Службен весник на Н. Р, Македонија^ 

Вр. 1726 Подпредседател 
18. П. 1947 год. на Владата на Н. Р. М^ 

Скопје Л. Арсов с.р. 
Минисг ао на п ̂ освета, 

Никола Манчев с. р, 



,Стр 180/ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

т 
Ш Основа ^ л ет; 

кшкекмте прн^шШш^џ ХС^џтџ т^т^ 
вргб7 од 16. т 1946 тд^л џ мттт^/тт^ 
етерот на финансиите ш да,Л 
ед 8; Ш.: 1947 ГОД.; гд пропишуам следниот: 

ПРАВИЛНИК 
М начинот за нсплатуењето на инвалидските 

принадлежности 
: " Чл. 1 

Инвалидските принадлежности по Уредбата за 
анвалндските принадлежности, ќе се исплатуат на 
основа на прЈросилните решени а на шта^овмтр на 
'АршиЏгга и Врховната инвалидска комисија на 
?ЃНРЈ при Министерството на народната одбрана 
К тоа само на лицата за кои . гласат ,тие решенија 
или од нив ополномоштен^ даце (во ,случај на бог 
атест, отсаствие), односно старателот и во износот 
ној е назначен во истите решенија. 

Осем инвалидските принадлежности се испла-
ч е на војните воени инвалиди и на удовици и до-
даток за деца, ако и во колку исполнуат условите 
Ло чл. 5 н,а Уредбата за инвалидските принадлеж-
шости. 

Чл. 2 
Наредбата за исплата ја издава Министерот на 

Ѕоциалните грижи на Н. Р. Македонија на Сметко? 
Водниот отсек при Министерството, а на основа-
вте решенијата наведени во чл. 1 на овој Правил-
ник. Сметководниот отсек при Министерството 
Врши исплата само на основа на наредбата на Ми-
нистерот и тоа од како уживателот го уведе во 
Двоите контролници и на грбот на решението се 
Стави печат со следното содржание: 

„Воведен во С. К. слово С. К. и бр, - - -
На Министерството на социални грижи на Н. Р. М. 
Ва исплата при Сметководниот отсек на Министер1 

ггвото на социалните грижи на Н. Р М. 
Чл, 3 

На оснррвание на составен Ликвидационен лист 
Всплатуењето на месечните привадлежности ќе се 
!Врши секој први во месецот! 

Чл. 4 
На лица, кои до донесувате на правосилни 

Решенија добивале помоќ ил^г/инвалидска принад-
1РЖИ0СТИ при други исплатни благајни, Сметко-
водни от отсек при Министерството на ^(идеалните 
грижи на Н. Ѓ. М. ќе ја стави исплатата во ток по-

веле приемот на ладните податоци од логичните 
1испЛ̂ тни благајни/ 

1 При првото асплатуење Сметк обликот1 отсек 
при Министерството ќе ги пресмета евентуалните 
разлики во смисол на чл. 51 на Законот за војните 
воени инвалиди. 

. ЧЖ 5 
Сите изменети ја кои имат влијание нц, угрле^Ј 

муење или взмалуеже на инвалидните прЧ^ДЈЈеж^' 
пости, секој корисвдкте должев веЈкнаЅЦ^а'^'при-
јави при Ми.нистерствотв на социалјќћте грижи на 
Л Р; Македонија. 

ВО.ЈКО л ку,со налепени јата се ̂ уполему е ^висина-
та на шшзл.пдскнг^ принадлежности, корисникот е 

Ш Ѕ Ш ^ ^ С р ^ додиесе нужните 
орган на 

ДИМКИН пТП' Н ВП1Т 
^ ;. Л?; ндаадтрешните работи на 

во случај.на гу 
вете на државјанство на̂  корисникот на инвалид-
ските принадлежности да го известат затоа Мини-
стерството на социалнитб грижи на Н. Р. Македо-
нија. Исто така сите судови да во случај на осуда 
на корисникот на инвалидските принадлежности 
го известат затоа Министерството на, социалните 
грижи на Н. Р. Македонија (чл. 28 од Законот за 
војните воени инвалиди). 

Државни, кооперативни и чаеви претпријатие 
ја, јавни или приватни установи и организации се 
должни при прмем т работа на лица кои УУИВ̂ ТЃ 
инвалдски принадлежностти, да во срок од 5 дена 
го известат за,тоа Министерството на социалнит^ 
грижи на Н. Р.. Македонија.. 

Сите државни болници! санаториуми, бањи, 
лечилишта, инвалидски домови, колонии и сите 
други државни установи при примањето на лекува 
ње, пбправак или сместуење,лице кое добива ин^ 
валидски принадлежности, се должни да го извеч 
стат ЗА тоа Министерството на социалнг^е ГРИМ/И 
на Н. Р. Македонија во чијд надлежност потпаѓа 
логичното лице по местото на живеење. т 

Ако лекуењето, поправакот или сместуењета 
трае помалку од 30 дена, не е нужно! испраќање на 
такво известие. ' 

Така примени известија МинистерствВто на 
^(идеалните грижи на Н. Р. М. ќе ги унесе во свои^ 
те контролници и ликвидациони листови. 

Непридржуењето на прописите на овој1 член 
навлезе кривична и материална одговорност, со-

гласно Законот за војните воени инвалиди. 
Чл. 6 

' - Сите лица. кои уживаат инвалидски принад-
лежности должни се Да поднесат пријава на секо) 
1 јануари за текуштата година по образец бр. 2 
која Ја заверуат органите на народната власт. 
. ) Кои од у живителите не поднесе благовремена 
примаа ,исплатата на инвалидските принадлежно^ 
стиЧж се -спира до поднеСуење на пријавата. 

. Чл. 7 
У Министерството на социалните грижи на Н. Р̂  

М; ќе донесуе решенија за ислѓлатуење на потреб-
иве Трошкови (чл. 26 од Законот за војните виеше 
инвалиди) на лица кои ќе поднесат доказателствД 
од страна на органите на ,народната власт, дека го 
извршиле погребот на водниот воен инвалид за 
с6о?а сметка, ' , 

Ј " С ' ! ч , ' ' г . чл. 8 ; : 

!"'Слќд ставуењето во ток на инвалидските при-
надлежности на основание на правосилното реше^ 
ние, Министерството на социалните грижи на Н. Р̂  
Ми̂ ќе донесе решение за сите јјддацна настанал^ 
1изшеми:к0и вли јаат ва виОШ г̂а -Ма инвалидските 
прмнздлежиости; ' ' 

Изменените инвалндски ^ибаДлежност!! ?Лоч̂  
(Кадад ѕда.тедатгодгпрвиот ден вд^аредниот месец, 
ед^месе^т во кој на,станале ЈНрсМебите.; г 

г к. ̂ буетаћата; на. -повеќе; исплатена инвалиднина 
^к^исег,врда ;во наредниве месецити не може да биде 
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/погодам од 50%јод целокупните ивдабдоски пгш-
цадаежности, а на основание решението на Мини-
етерот на социалните грижи. 

По одношшие на раѓањето на деца, уживате-
лите на инвалидските ћринадлежности се должни 
да за раѓањето поднесат пријава во срок од 90 
Јадена. Ако пријавата се поднесуе во тој срок дода-
токот на децата ќе тече од првиот нареден месец 
ед денот на раѓањето на детето. 

Доколку пријавата не се поднесуе во тој срок 
додатокот ќе тече од првиот нареден месец од кос 
Ј ^ е раѓањето пријавено. 

Чл. 9 
,Нужните кредити и парични средства ќе ги 

Министерството на социалните грижи на 
Лк Р. М. за секој нареден месец до 10 во претходн-
икот месец од инвалидското одделение при Мини-
!Перството на народната одбрана на ФНРЈ, со из^ 
Јвестае за следното: 

1; Бројот на војните воени инвалиди, по гру-
пите кои примат полни инвалидски' принадлежно-
џ т и целиот износ на платената инвалиднина. 

2. Бројот на војннет воени инвалиди по групи 
конти примат половината од инвалидските при-
Зр^еишости ћ целиот износ на платената инва-
лиднина. 
... 3. Бројот на удовиците кои уживат, полни ин-

валидски принадлежности и целиот изност н^ план 
вената инвалиднина. 

4. Бројот на удовиците кои уживат половина 
јод инвалидските принадлежности и целиот износ 
Ва- платената инвалиднина. 

5. Бројот на децата кои примат полни инва-
лидски принадлежности и целиот износ На плате-
ната инвалиднина. 
. , 6. Бројот на децата, кои примат половина од 
Навалиделите , прица длежности и ,целиот, ивнос на 
Ш^т^дагт^ инвалиднина. . 

7. Бројот на родителите, одделно ако - двата 
родители ги уживат инвалидските принадаежно-
фвд а одделно ако ги. ужива само еден родител и 
Мриот износ на платената инвалиднина^ и 

9. Бројот на дедовци и баби кои получаават 
ршелидски принадлежвости и целиот износ на 
^клатената инвалиднина; за секова горна точка ввг 
ЏМпо: износот4 ^исплатените инвалидски при над. 
нежности во ситиот месец со в^у^ен соадр на 
1ѓстата- 1 . - г - г - ' - / : 

Во бројевите.на/точките од,! до 6 вклучител-
ни! се унесуат само носителите на, правата. Во 
исплатните износи (точка 9) се внесуе: и инвалид-
нината, чпециалнисѓгг додаток и додатокот на 
;шедата/ 

Чл. 10 
Кога лицево кое ужива инвалидски нринад-

лежности ја промени адресата должен е веднаш да 
^о извести затоа Министерството на срлиалните 
Јгрижи на Македонија, .ѕ г-и ,-лч.к 

Во случај главев'тоа лице пресели бд тер!^ори-
Ја^а на Н, Р. Мкјма територијата на д р у г а р публи-
ма должно е канада да го извести Машинството 
цецгоамалнитеигрнжн на Н. Р; М: ќОе! ќе го ; прекри -

ти поетаггазиешното испЛагуење на прицадЖежно-
стите на такво лице и предметот со паричните по" 
датоци, ќе ги достави на Министерството^ ца со" 
циалните грижи на она народна република, каде 
дотичното лице е преселело, внасајќи во двоите 
специални контролни податоци за пререлуењето и 
извршената исплата од касата која го вртела ДО" 
сега ислатуењето. Министерството на социалнитб 
грижи по приемот на правносилна пресуда по од 
28 и 29 од Законот за.војните воени инвалиди, па 
кој е изречена казна на лице кое ужива инвалида 
ски принадлежнфрш веднаш ќе го запре исплатув-
ањето, а по тоа во контролникот и ликвидациоино^ 
лист ќе констатира да се инвалидските принадлеЖ" 
нагги споени на догрично лице постојано,4 или 
привремено. 
; . Ликвидационите листови на лица КОРЈ стално 
го загубиле правото на инвалидски принадлежнси 
ста ќе ги слага одвоено од останатите инвалидска 
ликвидациона листови 

На лица кои привремено го изгубиле правото 
лга инвалидски принадлежности со досудуењето по 
кривични дела кои не се нечесни, ќе се продолжуе 
исплатуењето после истекот на казната, ликвида^ 
циониот лист ќе остане во картотеката со тоа да 
се дотичната рубрика (нето исплата) означи со 
прецртуењето за месеците во кои исплатуењето 
не е извршено/ 
, . Ако војниот воен инвалид (односно лицето кое 
ги ужива инвалидските принадлежности) 6 осудеа 
но на казна со лишуење на слобода; со принуди^ 
телна работа или без принудителна работа,' или на 
казна со принудителна работа без лишение од сло-
бодт помалку од една година Министерството на 
социалните грижи на Н. Р. М. ќе исплатев на него-
вата фамилија, која тој ја издржам 5р0/в од него-
вите инвалидски принадлежности со тоа, да исто^ 
то го забележи во коѕ^ролникот и ликвидацио-
ниот лист. 

Чл, И 
Сите Објасненија по овој Правилник ќе ги! да-

ва МинистејШвото насоциалните грижи на П, Р. 
Македонија. 

Чл. 12 
Со овој Правилник се става ван сила Правил-

никот за начинот за исплатуешето на инвалидски^ 
те принадлежности и врдењЈе ев^денциј'а ѕ:^ Ужи-
вателите на инвалидските принадлежности' бр. П 
32Ќ1 од 9. X. 1946 год., отпечатен во „Служел ве-
адин на Л Р. М.а бр. 32 од .23, XI, 1946 година. 

Чл. 13 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

неговото обнародуење во „Службен весник на Н 

Ш. 1947 год. 
ЕфѕХШ 

Мшнснџ 
на' -еодогаѓлпиЗД грипон, 

Д-р НеџаТ Аголи, р. 
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Со до Да се правилно уреди снабдувавте со 

рацнонн раните храннгелни продукти н индустрии 
ши вроиздеденија на населението во местата ноќ 
се но Законот на административна територијална 
водела на НРМ У. Бр. 6/47 год. (Од. весник НРМ 
јбр. 2/47 г ) преносни кон местата во кох е спрове-
деш купова светена. 

Н А Р Е Д У В А М : 
1. Свабдуењето на населението во местата кои 

се со Законот на административна и територија^ 
^ по^ем На НР Маке^ч-1 приклучени ^ 
градските или месните народни одбори во кои 
што е спроведена купена система, ќе се врши на. 
тој качен што на нвтрошачите од пресните вг-ста 
- села п е т т се нз?^ат по оотачки кати к ^о 
и на граденото население, туку истите и лопата^ 
му ќе се снабдува срешту домаќински снабдитед-
ни лист и спнскови за снабдуење. 

2. Народните одбори во кои ќе се врти и снаб^ 
дуењего на населението преку потрошачки карти 
и домаќински снабдителни лист должни се да жн 
дат строго сметка колку потрошачи по категории 
се снабдува г по еден, а колку по друг начин и да 
вл истото го обавеетуе ова агђнжтеостцо согласи 
но издадените прописи во овој мисол. 

3. На основаше предходниот член на ова 
Наредба надлежните околиски, односно градски 
народни одбори ќе отпуштат одделни котите^'1 и 
радиоаирави хранителни продукти и останали сто 
ни за потпошачоте кои се снабдуат пр-еко дома-
ќински снабдителен лист, 

4 Народните одбери гр истовремено лмт^шс 
да обрнат големо внимание да потрошачите кон се 
ен с. ^ ^ со извесна о ? и о ни ходник - а 
продукти (брашно, мазнине месо и сл) ги исклу-
чат оц оригиналното со ти^ ппедучти 
за време додека се истите осигурени со нгв, 

5. Се забранувал секакви очклонениа од овл1'а 
Наредба без одделно согласив од страна на ова 

6. Наредбата вле!уе во сила од 1. III. 1917 год, 
д ќе биле објавена во Службениот весник на НРМ^ 

Бр. 5044 ОД в, III. 194? ГОД. 
,Смрт на фашизмот. — Слобода да народот! 

Министер 
на трговијата и снаблуењето 

Д Бојановски, е. р. 4 
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^Служби вееш на НРМ" го нивна и релаксира Редакцијата на „(л^бец цц НРМ" Маршал 1шо 
удина, бр, 10 - Скопје, Тел, 696 Државна печатница Гоце Делиев" Споија 


