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РЕШЕНИЕ

Врз основа на чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Република Македонија а на предлог од Претседателот на Владата
на НРМ Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ
)

МАКЕДОНИЈА

ЗА ИЗМЕНИ ВО ВЛАДАТА НА НРМ
I.
Се разрешаваат од досегашните им должности:
1. Стоилко Ивановски, министер на шумарството; и
2. Васил Калајџиски, министер на правосудието.
П.
Се поставуваат:
1. за Министер на шумарството Васил Горгов, народен
пратеник; и
2. за Министер на правосудието Благој Левков, досегашен помошник на Министерот на правосудието.
III.
Владата ќе го изврши овој Указ.
У. Број 14
Скопје, 13 септември 1949 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Претседател,
Ристо Нунов, с. р.
Богоја Фотев, с . Р-

аоо
Врз основа на член 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, Владата
на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Владата донесува

^

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ
КОМИТЕТ ЗА ФИСКУЛТУРА

Член 1
Членот 3 од Уредбата за оснивање Комитет за фискултура („Службен весник на НРМ" 6/48) се изменува и гласи:
Комитетот се состои од претседател, и потребен број
членови, кои што ги поставува Владата по предлог од Претседателот на Владата.
Со работата на Комитетот раководи претседателот на Комитетот. Во раководењето на работите на Комитетот на претседателот му помага помошник (на претседателот).
Општо раководство и надзор над работата на Комитетот
за фискултура врши Претседателот на Владата.
Претседателот на Комитетот може Да биде и член на
Владата.
Член 2
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето
во „Службен весник на Народна Република -Македонија".
I Број 4.643
31. V I I I 1949 година
Потпретседател на Владата на НРМ
Дикола Минчев, с. р.
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^

Со цел за изградба на стручни работнички кадрови во
угостителството, а во врска со чл. 3 и 4 од Уредбата за изградба на стручни работнички кадрови и за управите за
стручни работнички кадрови, и во согласност со Министерот
на трудот на НРМ, донесувам

1) За оснивање на ,.Ниже стручно угостителско школо
во Охрид, со задача да со стручна и општа настава оспособува квалификувани стручни угостителски работници како
гствачи. слаткари и кенлери.
2) Нижето стручно угостителско школо е под раководство на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НР Македонија.
3) Надзор нал Нижето стручно угостителско школо
врши Комитетот за туризам и угостителство на Владата на
НРМ и Министерството на трудот на НРМ.
4) Во Нижето стручно угостителско школо се примат
лица од двата пола со најмалко завршено основно школо и
навршени 14 години старост. Завршените ученици на ова
школо стекнуваат квалификации на квалификован стручен
угостителски работник, како готвач, слаткар и кенлер.
Школувањето на Нижето стручно угостителско школо
за готвачи и слаткари трае три години, а за кенлери две.
5) Наставниот план и програм го пропишува Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ во согласност со Министерот на трудот на НРМ, а за делот од
наставниот план и програм, што се однесува за општото
образование, во согласност со Министерот на просвета на
НРМ.
6) Личните и материјалните расходи на Нижето стручно угостителско школо ќе бидат на терет на Комитетот за
туризам и угостителство на Владата на НР Македонија.
7) За стручната обука на поменатите ученици, во школото ќе се оснуе хотел ресторант, к о ј ќе работи по прописите на Основниот закон за државни и стопански претпријатија на комерцијална и на акумулативна база.
8) Поблиски напатствија за организацијата и работењето на школото, за почетокот и завршетокот на учењето
и условијата за прием во истото ќе донесе Комитетот за
туризам и угостителство на Владата на НРМ во согласност
со Министерот на трудот на НРМ.
9) Со цел за оспособување и усовршување на работнички и службенички стручен кадар, Комитетот за туризам
и угостителство на Владата на НРМ ќе оснива во школото
курсеви за изградба на стручни работнички кадрови
(готвачи, слаткари и кенлери) и курсеви за изградба и усовршување на стручни угостителски службенички кадрови, и тоа
првите во согласност со Министерот на трудот на НРМ, и
вторите во согласност со Секретарот за персонална служба на Владата на НР Македонија.
10) Ова Решение влегува во сила веднаш.
Бт. 6133 Скопје од 19-1Х-1949 година
ПРЕТСЕДАТЕЛ
На Комитетот за туризам и угостителство
на Владата на НРМ
Д. Бојаковски, с. р.
Согласен Министерот на трудот на НРМ
Боге Кузмановски с. р.
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Врз основа на ст. 2 од т. XIII на Напатствието бр. 16119
од 9. X. 1948 год. за формирање (структура) на пониската
единствена продавна цека на големо за житарици, брашно
и гриз во економската 1948/49 година („Службен лист на
ФНРЈ" бр. 79/48) донесувам

/

Бр. 21 -

Стр. 168

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Скопје, 22-Х-1949 -

Год. V

РЕШЕНИЕ

НАПАТСТВИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЛНИЦИТЕ И ВОДЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА ВО
ЕКОНОМСКАТА 1948 49 ГОД.
1) За трговско мливо и Прекрупа како и тоа за потребите на војската се определува во економската 1948 49 година следниот уем во пари за сомлени 100 кгр. житарици и
царевка и тоа:
а) Во мелници на валци или камења со уреѓај за чистење и пресејување, како и во
мелници со камења кои имаат сопствен
моторен погон а немаат уреѓај за чистење и пресејување
Дин. 50.—
б) Во мелници со камења кои работаат на
електричен погон а немаат Мреѓај за чистење и пресејување
Дин. 45
в) Мелниците под точка а) за прекрупа на
100 кгр. царевка, јачмен и овес ќе наплатуваат по
Дин. 45.—
а мелниците под точка б) ќе наплатуваат
по
Дин. 40.—
2) За часно мливо и прекрупа, мелниците и
и водениците ќе наплатуваат во економската 1948 49 год. уем по следниот начин:
а) Мелници на ваљци или камења со уреѓај
за чистење и пресување, КЃКО и мелници,
на камења со сопствен моторен погон а
кои немаат уреѓај за чистење и пресекување за сомлени 100 кгр. житарици или
царевка, ќе наплатуваат уем во натура
Кгр. 7
а разликата од цената на уемот на односниот
вид житарици до динари 50.— ќе се наплатува
во готови пари.
б) Мелниците на камења кон работаат на електричен погон, а немаат уреѓај за чистење и
пресекување, како и водениците поточарка
за 100 кгр. сомлени житарици ќе наплатуваат
уем во натура
Кгр. 7
а разликата од цената на уемот на односниот
вид житарици до динари 45.— ќе се наплатува
од помељарите во готови пари.
V
в) За прекрупа на 100 кгр. царевка, јачмен и овес
мелниците од точка а) ќе наплатуваат уем во
натура
Кгр. 7
а разликата од цената на уемот на односниот
вид житарици до динари 45.— ќе се наплатува
од помељарите во готови пари.
г) За прекрупа на 100 кгр. царевка, јачмен и овес
мелниците од точка б) ќе наплатуваат уем во
натура
Кгр. 7
а разликата од цената на уемот на односниот
вид житариците до динари 40— ќе се наплатува од помиљарите во готови пари.
Цените под т. 1 и 2 се разбираат вклучително данокот на услуги.
3) ГЈрибраниот уем мелниците ќе го предаваат на
Државниот житен фонд, а по цени кои к'е важат на денот на предавањето.
4) Со влегувањето во сила на овоа Решение престануваат да ва,ат сите до сега издадени решенија во врска со цените на услугите во мелниците и водениците.
5. Овоа Решение влегува во сила од денес,
број 5594
20 IX 1949 год.
Го заст. министерот на
државните набавки на НРМ
Претседател
на Комисијата за државна контрола
Б. Темелковски, с. р.

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ ЗНАМИЊА НА НАЈЗАСЛУЖНИТЕ РАБОТНИ КОЛЕКТИВИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА о д РЕПУБЛИКАНСКОТО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Врз основа на член 14 од Уредбата за доделување
преодни знамиња на најзаслужните работни
колективи на
претпријатијата од републиканското и локално значение во
Народна Република Македонија ("Службен весник на Народна Република Македонија" Бр. 6 од 1949 г.). Министерот
на трудот на Народна Република Македонија, во согласив со
Министрите на индустријата и рударството, на град ежите, на земјоделието, на локалниот саобраќај, на комуналните работи, на финансиите и на шумарството, а по предлож е н а на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија, го донесува следното

1

-

При оценувањето на успехот постигнат во исполнувањето на задачите поставени со стопанскиот план за доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значение,
а во смисол на член 6 став 1 од Уредбата за Доделување
преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на
претпријатијата од републиканец и локално значение во
Народна Република Македонија, нарочно ќе се земе предвид
следното:
1. Кај процентот на исполнува,њето на планот: Исполнувањето на вкупниот план на производството, планот на
производството по обем, асортимент и вредност, планот на
производството просечно на секој еден работник, планот на
производството на декади, месеци и тримесечја; финансискиот
план; инвестициониот план.
2. Кај процентот на намалувањето на полната цена
на чинењето: процентот на намалувањето на планираните
продуктивни р а д о с к и
(намалувањето на нормативот н а ^ ^
израсходувањето на сировини, материјали, погонски г о р и - ^ Р
ва, продуктивни и режиски надници); процентот на разнес е т е на управата, на разноските на продавањето и на разноските на гцмортизацијата); намалување на планираните
разноски на производството постигнато со исползува,ле на
месни извори на сировине материјали, погонски горива, отпадоци, како и со исползуваното на сировински замени.
3. Кај процентот на подобрувањето на квалитетот на
производството: процентот на исполнувањето на планираниот квалитет на производството; процентот на намалувањето на планираните нормативи на шкарт, отпадоци, односно
расфрлани материјали, водејќи при това сметка дали е натфрлен планираниот квалитет или само со залагањето на работниот колектив.
4. Кај процентот на исполнувањето на планот на изградување на кадрови: бројот на стручно оспособените работници, бројот на квалифицираните работници кои што специализирале, бројот на учениците во стопанството кои што
положиле стручни испити, бројот на жените во работа, бројот на стручно оспособените жени.
5. Кај состојбата на трудовата дисциплина: процентот
на работниците и службениците кои што неоправдано изостанувале од работа или закажувале на работа; процентот на
работниците и службениците кои што били дисциплински нае ж у в а н и поради нарушение на трудовата дисциплина
во^^
текот на работното време, процентот на работниците на к о и ^ Р
што трудовиот однос им престанал затоа што дале отказ КОЈ
што неможел да се побива, односно кои што ја напуштале
работата (член 23 и 26 од Уредбата за заснивање и престанување на трудовите односи).
П

- -

При оценувањето на успехот на работните колективи
постигнат во исполнувањето на задачите поставени со стопанскиот план а во смисол на член 6 став 2 од Уредоата за
доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на /претпријатијата од републиканец и локално
значение во Народна Република Македонија, нарочно ќе
се земе предвид и следното:
1. При установуењето состојбата на организацијата на
работата: состојба во врска со разработувањето на оперативниот план и евиденцијата на производството; процентот на
ефективно исползување на уредите, машините, алатите; бројот на продуктивните и бројот на помошните работници;
резултатите постигнати со приложување^ на бригаден систем на работата, односно со нови работни методи и начини; економисувањето на планираната работна рака постигната со подобрувањето на организацијата на работата,
процентот на работниците кои ш т о работаат по нормите на
работниот учинок; бројот на оправданите жалби заради неоправданото приложување на прописите за платите, додатоците и наградите; текот на производството (варирање или
константно нарачување на производството) и состојбата на
работниот учинок (варирање или константно нарастување
на работниот учинок).
2. Кај работите во производството извршени вон од

I
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ВЕСНИК НА НР.М

планот: самоиницијативно проширување на обемот и асортиментот на планираното производство; непредвидени работи.
3. При установувањето на процентот на работниците
на работата во претпријатието кои што придобиле звание
ударник, новатор и р а ц и о н а л и з а м ќе се земе предвид оние
работници кои што ги придобиле наведените званија во
дадениот плански временски период, водејќи сметка и за
вкупниот број на одобрените и приложените новаторски и
рационализаторски предложенија.
4. При установувањето на годишниот финансиски
ефект постигнат со приложувањето на новаторски и рационализаторски предложенија: финансискиот ефект постигнат
во самото претпријатие, како и финансискиот ефект постиггнат во други претпријатија доколку и кај ним се приложуваат истите новаторски и рационализаторски предложенија
5. При установувањето на резултатите постигнати во
културно-просветната работа: процентот на работниците и
службениците опфаНати со сите форми на културно-просветна работа, како и квалитетот на таа работа.
6. При установувањето на резултатите постигнати во
снабдувањето, сместувањето и заштитата на работникот при
растењето: пројавените грижи во врска со прехрана^,
изградбата на работничките жилишта, домови за ученици
во стопанството, детски јасли и градини, како и состојбата
во врска со техничката и хигиенската заштита на работникот при работењето. При определување на резултативе постигнати со хигиенско-техничката
заштита на работникот
при работењето ќе се земе предвид исполнувањето на планот
на изградбата и воведување на санитарни и технички уреди
за лична и колективна заштита' на работниците при работењето: исполнувањето на планот за правилно прихваќање и воведување во работа на новите работници; дополнување на планот за оспособување на стручни кадрови за
заштита на работата, состојбата на заболувањето, повреди
при работењето; издигнувањето и грижа за учениците во
стопа-нството
По оценувањето на успехот на работните колективи
ќе има влиание и помошта која што работниот колективЈа
дал на други работни колективи во исполнувањето на придобиеното искуство, односно во исполнувањето на планските задачи, како и обективните условна на работата и про.
^водството, состојбата во врска со планираното снабдување
на претпријатието, со уредите, со с и ровините, со машините, со материјалите, со погонските горива и со раоотннта
рака.
III
Во автомобилскиот саобраќај, покрај оценкчге предвидени во точка 1 на ова Напатствие, ќе се земе предвид
уште и следното: процентот на исполнувањето на исправноста на возниот парк; просечното исполнение на моторните возила на преминати километри-исполнение на тон (километар, исполнение на километри под товар; просек на исполнение на просечната комерционална брзина, исполнение
на просечната техничка брзина просечно работно време на
еден камион; коефициент на просечната носивост на километар од товар; процентот на економисувањето на горивни
и смазовни материјали, груми и др., просечен век на исправноста (траење) на едно моторно возило од една до друга
средена поправка — просечен пат на една тона; просечно
извршување на тона (километар) спрема носивоста на возниот пат просечно исполнување патник (километар и просечно пат на еден патник.
IV
Заеднички комисии за оценување успехот на работните колективи постигнат во исполнување на задачите поставени со стопанскиот план се формират при министерствата: на индустрија и рударство, на надежите, на земјоделието, на шумарството, на локалниот саобраќај и на комунални работи на Народна Република Македонија, при
околиските, градските и месни народни одбори, како и при
управите на претпријатието, а во смисол на прописите на
член 7 и 8 од Уредбата за доделување на преодни знамиња на најзаслужние работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значение во Народна Република Македонија.
Управата на претпријатието и синдикалната подружница донесуваат решение за доделување на преодно знаме
на најзаслужното одделение на своето претпријатие на основа в т е мотивирано предложение на заедничката комисија во
чии што состав влегуваат: претставител на претпријатието
кој што ќе го назначи управата на претпријатието, претставител на подружницата кој што ќе го определи управниот
одбор на подружницата и раководителот на планскиот сеЈстор во претпријатието.
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Год. V

Со работата на заедничката комисија раководи претставителот на ресорното министерство, односно претстави^
телот на соответниот народен одбор, односно претставителот на управата на претпријатието.
Предложенијата на комисијата се испраќаат на Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија за
Македонија и на ресорните министри, односно на дадените
народни одбори и на синдикалните органи во срок од 15
дена но завршетокот на планското полугодие, односно планскиот квартал.
Предложен и јата на!
комисијата а а Доде^уваље на
преодно знаме на управата на претпријатието и синдикалната подружница се испраќа до управата на претпријатието
и управниот одбор на синдикалната подружница во срок
од 10 дена по завршувањето на секој месец.
За точноста на сведенијата содржани во мотивацијата
на предложението за Доделување на преодни знамиња одговараат членовите на комисијата и директорите на дадените
претпријатија дисциплински и кривично по постоевте законски прописи.
VI
Сите
преодни знамиња се изработуваат од свила
пламено црвена боја. Текстот и сите украси на знамињата
се изработуваат од свила од златно?жолта боја. Знамињата
се прикрепуваат на метални копја кои што на врвот имаат
петокрака звезда.
ПреодИото знаме на Владата на Народна Република
Македонија има форма на правоагалник со размери 180 х
90 см. Должината на копјето изнесува 280 см. На работ на
знамето се извезува венец на ловорови лисја. Во горниот
агол до копјето се најдува извезен државниот грб на Народна Република Македонија. На среде на знамето при врвот се најдува натпис "Влада на Народна Република Македонија" Во средете на знамето има полукружен натпис
"Најдобар работен колектив" ("на! -соответЈната стопанска
гранка во Народна Република Македонија).
Преодните знамиња на Главниот одбор на Сојузот на
Синдикатите за Македонија и на ресорните министерства
имаат форма на правоагалник со сразмер 170 X 70 см. Должина на копјето изнесува 240 см. Во горниот агол до копјето се најдува извезен државен грб на Народни Република Македонија а во другиот горен агол синдикалниот
амблем. На средете на знамето при врвот се најдува натпис
"Главен Одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија
за Македонија" а под него натпис на ресорното Министерство. Во средете на знамето се најдува натпис "Заслужен работен колектив (на соответната стопанска гранка на Народна Република Македонија). Работ на знамето е опшивен
со свилен гајтан.
Преодните знамиња на околиските, градски односно
месни народни одбори и околиски односно месни синдикални совети имат форма на правоагалник со сразмери 150
х 60 см. Должина на копјето изнесува 2 м. Во горниот агол
до копјето се најдува извезен државниот грб на Народна
Република Македонија, а на другиот агол синдикалист амблем. На средето на знамето при врвот се најдува натпис
„Околиски (градски, месни) народен одбор, со назначување местото на советот. На средете на знамето се најдува
натпис "Најдобар работен колектив (на соответната стопанска гранка) во градот (реонот)", со назначување на името
на околијата, градот односно местото.
Преодните знамиња кој што се доделуваат на најзаслужните работни колективи од претпријатијата со локално
значение во одделните стопански гранки во едно место, се
разликуваат од знамињата по претходниот став во тоа, што
имаат сразмери 130x60 см. должина на копјето 18и см., а
под натписот "На најдобриот работен колектив се најдува
текст што ја означува дадената стопанска гранка.
Преодните знамиња на Управата на претпријатието и
синдикалната подружница имаат форма на рамнокрак триагалник, чија што основна страна прикрепена на копјето
е долга 80 см. а другите две страни по 1 м. Должината на
копјето изнесува 160 см. Во горниот агол до копјето се
најдува извезен државниот грб на Народна Република Македонија, а во долниот агол синдикалниот амблем. На горната страна на триаголникот се најдува натпис "Управа на
претпријатието со назначување името на претријатието, а
на долната страна на триагалникот се најдува натпис кој
што ја означува дадената синдикална подружница. На средете на знамето водоравно се најдува натпис "Заслужен работен колектив на претпријатието".
Свеченото собрание на работниот колектив на кое
што се предава преодното знаме го организира управата на
претпријатието и синдикалната подружница.

Бр. 21. -

Скопје, 22-Х-1949. -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Стр. ПО

Преодното знаме на Владата на Народна Република
Македонија го предава претставител на Претседателството
на Владата на Народна Република Македонија во присуство
на претставител на ресорниот министер, даденото административното-оперативно раководство и Земскиот одбор на
синдикалниот совет.
Преодното знаме на Главниот одбор на СОЈУЗОТ на
Синдикатите на Југославија на Македонија и ресорниот
министер го предава претставителот на Главниот одбор на
Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија и претставителен на ресорниот министер во присуство на претставителот на Земскиот одбор на дадениот синдикален сојуз и даденото административно-оперативно раководство.
Преодните знамиња кои што ги доделуваат органите
предвидени во точка I I I и IV од чл. 2 на Уредбата ^а доделување на преодни знамиња на најзаслужните работни
колективи на претпријатијата од републиканец и -локално
значение во Народна Република Македонија ги предаваат
на свечени собранија на работните колективи претставителите на дадените државни и синдикални органи.
Заедно со преодните знамиња се предаваат и писмени
решенија, како и парични награди доделени во смисол на
член 12 од Уредбата за доделување преодни знамиња
на најзаслужните работнички колективи на претпријатијата
од републиканец и локално значение на Народна Република
Македонија.
VIII
Ова Напатствие влегува во сила во денот на -%:говото обнародување во "Службениот весник на Народна Република Македонија44.
Бр. 8401, 1-Х-1949 год., Скопје

Министер на трудот на Народна
Република Македонија
Б. Кузмановски с. р.

Ред. бр.

^ 0 4
Врз основа на чл. 23 од Уредбата за задолжителен
откуп на оризовата арпа во економската 1949/50 година донесувам следната
Н А Р Е Д Б А
За почетокот на задолжителниот откуп на оризовата арпа.
1
Задолжителниот откуп на оризовата арпа на подрачјето на Народна Република Македонија ќе започне на 15 о к томври 1949 год,, а ќе заврши во сроковите прописани од
страна на ова Министерство во оперативните планови за пооделни околии.
2
Ова Наредба стапува во сила веднаш.
Бр. 6146 6 X 1949 год. Скопје
Министер
на државните набавки
П. Менковски, с. р.
Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст,
установи, дека во текстот на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 13 од 29 јули 1949 година објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 17 од 23 август 1949
година, се допуштени долу наведените печатни грешки и ја
дава следната
ИСПРАВКА
НА УКАЗОТ БР. 13 ОД 29 ЈУЛИ 1949 ГОДИНА
1. Под заглавивте: „Заслужен земјоделец-задругар" после точка 7 треба да се стави точка 8 која гласи: „Бојан Димицковски претседател на селанската работна задруга во село Евла, Ресенска околија";
2. Пред името „Адем Османов" да се стави „18" место
бројот „17"; а пред името: „Стојмен Трајковски" да се стави „22" место бројот „21".
3. После точка 22 да се стави точка 23 која гласи: „Сабредин Алитовски, претседател на Селанската работна^5адруга во село Џумајлија, Свето Николска околија".
Бр. 1104 од Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ, 19 септември 1949 година.
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