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Врз венова на чл. 1 од ^За-конот за овластеше 
Владата на Народна Република Македонија за по-
,данесуење Уредби по прашањата од народното сто 
пнство и обновата на земјата,:— Владата на Народ-
на Република Македонија по предлог на Министе 
рог. на индустријата и , рударството, ја донесуе 
следната ,. 

У Р Е , , Д . Б А 
За оснивање на Завод за домашна изработка и 

художествени занаети. 
ЧЛ; 1 

Се оснива Завод за ^ШаЉѕна 'изработка и худо-
жествени занает и. Заво дот е самостална установа. 

Седиштето на Заводот е во Скопје и стои под 
непо,среден надзор на Министерството на индустрии 
(јата и рударството, 

Чл. 2 
Задаток на заводот е да ги унапредуе домашни 

те изработки и художествените занаети на терито-
ријата на НР Македонија и п-реку стална изложба 
да пропагира и ги запознава другите народи со аре 
работните на домашната изработка и художестве-
јан занаети. 

Чл. 3 
.. Заводот може према потреба да отвара стални 

продавници, по претходно одобреле на Министе-
рот на Индустријата и рударството, за артикли од 
голема художествена — народна вре,дност. 

Чл. 4 
Во делокруг на работата на Заводот спагја: 
а) Организирање ера домашна изработка преку 

Селски кооперации и државни работилници. ; 

б) Организирање нд художествени заиаетн. ,Да 
се запазат и сачуват занаетите од голема художест-
вена и културна вредност. 

. в) Посредуење измегју произвогјачите и купу-
вате, вршење откуп на готови стоки, продажба и 
друго, ^ 

г) Да дава направление во однос на врстите и 
квалитетот на стоката, за да се запазат народните 
(творби, да се изработката усаврши, како с,тручно, 
така и художествено. 

^ Да ствара кадрови и е усавршуе нивната 
стручна спрема преку курсеви и штлп: да го раз-

бива нивниот зкус за што поубава изработка на 
произведенијата. 

е) Да проуева на ној начин најарно можат да 
се онабдуат производителите на домашна изработка 
со сировине. 

ж) Да организира разни предавања за да се 
пропагира домашната изработка и художествени-
те занаети кај, нас и во тугјина. 

з) Да ги изработуе сите работи кои што му ги, 
со цел за унапредуење на домашната изработка и 
художествени занаети, повери Министерот на ин-
дустријата и рударството. 

Чл. 5 
Заводот се управуе од директорот поставен од 

Министерството, на индустријата и рударството. 
Останалиот персонал се поставуе од директорот 
по претходно согласив т Министерот на инду-
стријата и рударството. 

/ Чл. 6 
Заводот за своето пословање прави буџет кој 

го о добрава Министерот на индустријата и рудар-
ството. 

Приходите се: а) од печадбата на продадените 
стоки; б) додатци од државата; в) непредвидени 
приходи (подароци и др.). 

Чл. 7 
Заводот е на комерцијална база и полноважно 

го задолжуе директорот. 

Чл. 8 
Министерството на индустријата и рударството 

со правилник ќе пропише поблиски одредби за НА-
ЧИНОТ ш послуењето. 

Чл. 9 
Оваа Уредба влегуе во сипа од денот ма печа-

тењето и во ))Сл. весник на НР Македонија^; 
Бр. 1423 ОД 31. Т. 1947 ГОД, 

Скопје. 
Претседател ни Владата на НР Македонија 

Л. Колишевски с. р. 
Министер на индустријата и рударството, 

Инж. Г: Василев с, р, 
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На основавме чл. 1 од Законот за овластував 

Владата на Народна Република Македонија за до-
несуење уредби по прашања од народното стопан-
ство и обнова на земјата, се донесуе следната 

У Р Е Д Б А 
За здравствената заштита на фискултурни^^ 

те во Народна Р е п л и к а Македонија. 
Чл. 1 

Секој активен фискултурнвк требе да биде 
под стална лекарска контрола. 

Чл. 2 
Сите фисултурници пред почетокот на својата 

фискултурна дејност (активност) требе да бидат 
лекарски прегледани и това: 

а) Учениците на средните, стручни, високи 
школи и училишта пред почетокот на учебната го-
дина (до 1 јануари секоја година) и 

б) членовите па доброволните фискултурни 
дружества, колективи, активи и на нив слични 
пред почетокот на летната (крајот на пролетта) и 
зимската (свршетокот на есентта) сезона. 

Чл. 3 
Учасниците на масовните спортни приредби 

!кроз-контри мариеви, штафета, слетови и т. н.) 
и учасниците на натпреварувавте за фискултурна-
та значка аЗРЕНс требе да бидат прегледани пред 
почетокот на натпреваруењето, а при нужда на 
лице место каде ќе се држи натпреваруењето. 

Чл. 4 
Прегледите се вршат од лекари на државна 

здравствена служба одредени од највисокиот здра-
вствен орган во местото и това: во градовите лека-
рите на клиниките, болниците, полиќлганките и 
училишните лекари. Прегледите к'е се вршат во 
државните здрваствени установи, односно учили-
штето за фискултурното воспитание во колку по-
стои. Во помалките места прегледите ги вршат ле-
карите од здравствената станица во просториите 
на истата. Прегледите се вршат по списковите, кои 
ти достапуат легалните фискултурни организации. 

Чл. 5 
Лекарите или нивните помошници се должни 

да присаствуагг на поголемите спортски приредби 
со задаток да пружат хитна помок на повредени-
те натпреваруачи и гледатели. Нуждата, га при-
саствието на лекари или по низок медицински 
персонал при одделните натпреваруваа се одре-
дуе од локалната фискултурна организација во 
согласност со органите на здравствената служба. 
Санитарната служба ја организира раководителот 
на месната здравка служба на тржење и во соглас-
ност со месната фискултурна организација. 

Чл. б 
Лекарите се должни да вршат са,нитарно-хи-

гиевска контрола на игриштата, вежбалниците и 
други спортски објекти. 

Чл. 7 
Одговорноста за ^извршената лекарска служ-

ба пагја на организацијата, која приредуе натпре-
варувавте. 

Ако (^некултурната органи.зација не е винов-
на, за ^извршената лекарска служба, одговорно-
ста наѓ ја на здравствената служба. 

Чл. 8 
Лрегледотот на фискултурниците се врши без--

платно. 
Чл. 9 

При Министерството на народното здравје т 
Народна Република Македонија ќе се формира 
отсек или реферат за фискултура, кој ќе води 
сметка да се фискултурната активност спроведе 
по санитарно" хигиенските прописи. 

Чл. 10 
Министерството на народното здравје на Н. Р4 

Македонија ќе даде напатствија за вршење на ле-
карски прегледи како и други одредби за да се 
спроведе ова Уредба. 

Чл. 11 
Ова Уредба влегуе во сила со денот на обја^ 

вуењето во ^Службен весник на Народна Републи^ 
ка Македонија^. 

Бр. 1304, 13. III. 1947 ГОД. 
Претседател на Владата Н.Р.М^ 

Л. Колишевски, с. р. 
Министер на народното здравје 

Д-р В. Попздич, с. р. 
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Врз основа на чл. 16 од Уредбата за трудот и 
трудовите условија на транспортните работници во 
поморските луки, речните пристаништа, железни-
чките станици, царински јавни и приватни склади-
шта, Министерот на трудот на Н. Р. Македонија 
пропишуе следниот 

ПРАВИЛНИК 
За правата и должностите на агенцијата и по-

веринштвата за транспортниот труд. 
Чл. 1 Агенцијата и повереништвата, во согла-

сив со народните одбори и синдикалните органи-
зации, ќе утврдат бројот на транспортните работ-
ници за своите места и ќе извршат регистрација^ 

Чл. 2 Регистрацијата на транспортните работ-
ници се врши во споразум со синдикалните орга-
низации. 

Транспортниот работник може да биде реги-
стриран само на едно место. 

Чл. 3 При регистрацијата на транспортните 
работници од страна на агенцијата или поверни^ 
штвата ќе се води сметка да бидат првенствено т)е-
гистрирани оние стални тра-нспортни работници 
на кои им е това стално занимање. Нема да се ре-
гиотрират како транспортни работници оние лица 
кои имаат квалификација за некоја друга струка; 
или занимање, како ни оние на кои транспортни^ 
от труд им е споредна или само времена работа. 

Ќе се регистрират само физически здрави и 
8а работа способни работници водејќи при това 
сметка за дотогашното занимање и службуене на 
истите. 

Чл 4 След извршената регистрација агенција-
та (повереништвата) ќе издават на секој трнспот)^ 
тни работник легитимација. Издавање на легити-
мација ќе се отбележи во соответната графа во ре--
гисторот. 

Раководителот на агенцијата (иоверенишгвата) 
ќе овери со својот потпис и печатот на агитација" 
та (повереништвото) издадената лепггамација, 
ко и сите промени кои настанат во течение на, ра-
ботата. 
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Чл. 5 Легитимациите према приложениот об-
разец ги издава Министерството на трудот на Н. 
"Р. Македонија. Секое друго пљампање на легити-
мациите се забрануе. 

Утврдената цена на образецот ќе се наплати 
од трнспортниот работник при предавањето му на 
легитимацијата. 

Чл. 6 Губиткот на легитимацијата на тран-
спортниот работник мора да се објави во ^Служ-
бен весник на Н. Р. Македонија^. 

На основание потврдата за огласуеае на изгу-
бената легитимација за невалидна, агенцијата (по-
вереништвото) ќе издаде на транспортниот работ-
ник дупликат на легитимаијата. 

Транспортниот работник може да ја замени 
старата легитимација, ако е многу исцепена, при 
надлежната агенција (повереништва) но во тој слу 
чај на новата легитимација мора да се назначи да 
е дупликат. 

Трошковите за огласуење на изгубената леги-
тимација и добијаае на дупликат ги сноси тран-
спортниот работник. 

Чл. 7 Ако транспортниот работник по одлука 
на дисциплинскиот суд биде трајно бришан од ре-
гистерот на транспортните работници, агенцијата 
(повереништвото) ќе му ја одземе легитимација, 
што ќе се означи во регистерот. 

Исто така ќе се постапи ако транспортниот 
работник даде писмена изјава на агенцијата (по-
вереништвото) да вишо не желае да работи како 
транспортен работник. 

Чл. 8 Ако транспортниот работник по одлука 
на дисциплинскиот суд биде привремено отстра-
ни од работа, агенцијата (повереништвото) ќе му 
(ја одземе легитимацијата и задржи се дури казна-
та трае. 

Ако транспортниот работник изјави да желае 
да се пресели во друго место како работник, аген-
цијата (повереништвото) дека бил регистриран, ќе 
го брише од својот регистер забележуејки во кое 
место се преселил. Во легитимацијата ќе се забеле-
жи да е брисан од регистерот поради преселував. 

На основани на оваа напомена агенцијата (по-
вереништвото) во местото дека транспортниот ра-
ботник се доселил ќе може Да го упише во својот 
регистер на транспортните работници. 

Чл. 9 За исполнував на работи од транспорт-
ниот труд искључиво се ,надлежни агенцијата и 
повереништвата. 

На тражење на странките агенцијата или по-
вереншптвата ќе им доделуат потребен дел број 
транспортни работници, водејќи при това строга 
сметка за рационална, правилна и равномерна 
расподела на сите регистрирани транспортни ра-
ботници во должното место. 

Транспортни работи можат да се изврптуат 
само со регистрирани транспортни работници. 

На оние странки кои изврптуат; утоваруење, 
истоварував или претоварував со нерегестрпрали 
работници, нема да им се признаат сметките за 
исплатата на тие работници во калкулација^. 

Чл. 10 По искључение, во случај на уголемуе-
на прометот, кога транспортните работнтици 

не можат да се исполнам само од регистрираните 
транспортни работници, може, во согласив со син-
дикалната организација и дозвола на агенцијата 
Или поверенишгвото да се запослат покрај реги-
стрираните и нерегистрирани работници или само 

нерегисрирани работници. Во тој случај сметките 
за исплата на нерегистрираните работници се по^ 
днесуат за заверка на агенцијата или поверени^ 
штвата. 

Чл. 11 На предпријатијата и установите кои 
имат потреба за стални транспортни работници 
истите ќе ми ги доделуат агенцијата или повереа 
виштвата од своите регистрирани транспортни 
работници. 

За овие транспортни работници агенцијата 
или иовереништвата ќе водат посебно евиденција. 

Чл. 12 При издаваае на фактури (сметкорас-
писка) за извршена трансиортна работа, како и 
наплата на овие сметкорасписки, ќе се применуат 
прописите од чл. 22 на Уредбата за трудот и тру-
довите условија на транспортните работници. 

Чл. 13 За наилатуеае на сметкорасписките за 
извршените транспортни работи, агенцијата и по-
веренипттата ќе водат дневник со потребни руб-
рики. Дневникот мора да биде заверен од народ-
ниот одбор. 

Дневникот ќе има рубрики во кои се упи-
шуе врстата и количеството на утврдената, исто-
варената или претоварената роба, тарифните сгаз-
ки по кои е сметкорасписката ^поставена, како и 
вкупниот износ на наплатената сметкорасписка. 

За секоја наплатена сума внесна во дневни, 
кот, агенцијата и повереништвата мора да имат 
соответна сметкорасписка — дупликат - потписа' 
на од страната од која односната сума е напла-
тена. 

Сите книги агенцијата и поверинштвата дол-
жни се да ги водат уредно и да ги покажат на тра 
жеае на надлежните органи синдикалната орга-
низација. 

Агенци јата и иовереништвата са должни да ја 
правилно применуат Тарифата за работа на тран-
спортните работници. 

Чл. 14 Заработувачката на транспортните ра-
ботници им се исплатуе секоја седмица и това во 
сабота најдоцна до 18 саатот за изминатата сед-
мица. 

По искључение се исплатуе нето заработу-
вачка и преку седмица, кога траншортниот работ-
ник ја напушти работата или има потреба за това. 

Чл. 15 Агенцијата и повереништвата ќе задр-
жат од работничката заработувачка нивниот дел 
на доприносот за социално осигурував, порез и 
сите други даноци. 

Доприносот за соц. осигурував кој го плакја 
странката посебно ќе се пресметнуе во фактурата 
(сметкорасписката) за извршената транспортна 
работа. 

Чл. 16 Благајната на агенцијата и поверепи-
штвата ќе води посебна книга во која ќе се уне-
суе доприносот за социално осигурував наплатен 
од странките и транспортните работници. 

Доприносот за социално осигурував ќе се 
пресметнуе најдоцна до 5 во месецот за миналиот 
месец. 

Чл. 17 Транспортните работници се должни да 
ја извршат секоја транспортна работа која им е 
наложена од агенцијата или повереништвата и то-
ва како е предвидено во чл. 18 од Уредбата. 

Од предното се иземаат само оние транспорт-
ни работници кои се од надлежниот лекар за со-
циално осигуруеае огласени како неспособни за 
работа, за што е поребна писмена потврда. 
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Чл. 18 Агенцијата и повереништвата ги одре 
дуат транспортните работници за работа во смени 
За смените ќе се применуе прописот од чл. 6 во' 
Уредбата. 

Агенцијата и повереништвата одговара! за 
правилната расподела на работата во смените. 
Они ќе водат сметка за исправно поствуење на 
смените. Промени на смените можат да се извршат 
на изрично барање на векјината на транспортните" 
работници, 

Чл. 19 Транспортните работници се должни да" 
во случај на хитна потреба работат па утоваруење, 

, истоварував и претоварував и во денон на држава 
ните празници како, и во неделаа, за која работа 
ќе им се плати према чл. 4 од Уредбата. 

Чл. 20 За извршените транспортни работи 
агенцијата и сите повереништва за транспортниот 
труд ќе наплатуат од странките полниот износ 
према Тарифата безразлично да ли е Т р а н с п о р т н а -
та работа извршена во место на I или на II ред' 
скапотија. 

Чл 21 Штетата настанала при Транспортната 
работа (чл. 20 од Уредбата) ќе се утврдуе комиси-
ски. Комисијата ќе се состои од 3 чл:на, од кои 
еден е претставител на агенцијата или поверени^ 
штвата, еден представител на синдикалната орга-
низација и еден претставител на страната. 
Ј Чл 22 При агенцијата и повереништвата ќе.се 
образуат дисциплински судови од три члена како 
судови од прв степен: Народниот одбор, агенција-
та или повереништвото и синдикалната организа-
ција одредуат по 1 член и негов заменик. Дисци-
плински суд од втор степен е дистшггл. суд ири 
народниот одбор; ^ ^ - ј 

Дисциплинските аудови ќе судар на дисцип-
линските престшдегшја '-и нарушени ја извршени 
од тпанспортните^работиц-и п̂ри гртпеље ниг-ѕран^ 
спортните работи или према агенцијата и пшопе-
ништвата или према странките. Како дисциплина 
ски престапленија и нарушени^. с^ сметат на-
рочно: 

, а) НеоправдацаЈШО/^зовуеѓ!.^ на р бота .по..на-
зив на агенцијата или повереншптвата; 

б) Лабаво несовесно извршување ,.на. рабо-
тата; . 

- в) Ошгетуеље на розата или техничките грпд -
ства при работењето; ' 

- г) Кражба на роба, алати или и други предме-
ти во врска со рабдтлх^Ј. 

д) Неизвршена на наредбите на раководите-
лите на работата; 

е) Примање на поткуп, бакшиш и посебно -на-
' платуеље на услугите во врска со Т р а н с п о р т н а т а 
работа: . : 

ж) Намалуење на угледот на транспортните 
работници (опивање,, тепање, комар и др.); 

з) Грубо и непристојно однесуење кон сртан-
' ките. . 

До ,колку во деталната на транспортните ра-
ботници има елементи на кривично дело дионис 
л нискиот суд ќе то достави предметот на надлеж-
ниот јавен обвинител. ' : 

Чл. 23 Дисциплинскиот суд шже да ги изрече 
следните дисциплински казни: 
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а) писмен укор кој се упишуе во посебен ре^ 
гистер на казнетите транспортни работници; 

б) јавен укор кој се објавуе на пленумот^ на 
синдикалната организација или во синдикалните 
весници; 

в) привремено отстрануење од работа; 
р) трајно бришење од регистерот на т р а е л о ^ 

гате работници. Ј 
Чл 24 Административните и сите други: разч 

носии агенцијата и повереништвата ќе ги полмич 
руат од посебниот додаток на вкупниот и з н о с у 
фактурата, кој времено износи — и кој ! гф 
плакјаат старините. . 

Чл. 25 Агенцијата и повереништвата се доле 
дош, да во содејство со народните одбори отра-
раат мензи и преноќишта за транспортните рач 
ботници. 

Агенцијата и повереништвата се должни да 
ги помагат синдикалните организации во отвара^ 
ње на клубови, би,блиотеки во цел на к у л т у р а 
просветното издигање на транспортните работа 
ници. , .... - ,. ,Ј, . 

Чл, 26, Одредбите на овој. Правилник жожеМи-1 
штекерот н^ трудот, ца НР Македонија према ука-
жаната потреба да ,ги изменува или дополнуе. 

Чл. 27 Овој Правилник стацуе на снага со де^ 
нот на офавуењето во ^Службениот весник на Н-
Р, Македонија^. ! . 

Скопје, 21 февруари 1947 год. 
Министер на трудот на Н. Р^ 

К. Петрушев 

ЈСАДРЖАЈ 
128 Уредба за оснивање на Завод за домашна . 

изработка и художествени занаети : 153 
129 Уредба за здравствена заштита на фио- V 

културниците на НР,М. . м 154 
ЈЗО Правилник за правана и должностите на 
агенциите и пбвереништвата за. ггратецорт-

НИОТ ТРУД, 


