
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Четврток, 10 мај 1951 година 
Број 15 Год. VII 

Овој (број чини 10 дин. Претплата 
за 1951 година изнесува 350 дин, 

Чековна сметка бр.. 801.901812 

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот" на На-
родна Република Македонија, во врска со Указот на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ У. бр, 
12 од 13 април 1951 година, по предлог на претседа-
телот на Владата на НРМ и по претходна согласност 
од работничките совети на соодветните главни дирек-
ции, Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА ГЛАВНИТЕ 

ДИРЕКЦИИ 

I 
За директори на главните дирекции се именуваат! 

за директор на Главната дирекција за електро-
стопанство -- Христов Стојан, 

за дирекшр на Главната дирекција за метална ин-
дустрија - Враниќ Славољуб, 

за директор на Главната дирекција за хемиска ин-
дустрија Грозданов Диме, 

за директор на Главната дирекција за дрвна ин-
дустрија - Булаковски Алексо. 

за директор на Главната дирекција за текстилна 
и кожарска индустрија — Симонов Благој, 

за директор на Главната дирекција за прехранбена 
индустрија — Чемерски Анѓел, 

за директор на Главната дирекција за металургија 
- Драшкоци инж. Војин — Димче, 

' за директор на Главната дирекција за неметали, 
јаглен и градежна индустрија — Гривчев Васил, 

за директор на Главната дирекција на градежни 
претпријатија - Киријас Тиберије, 

за директор на Главната дирекција за сообраќај — 
Керамидчиев Михајло, 

за директор на Главната дирекција за државни 
земјоделски стопанства — Јовков Јо-рко. 

за директор на Главната дирекција за задружното 
земјоделие — Блажевски Јордан. 

II 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
Скопје, 24 април 1951 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

67 
Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на На-

родна Република Македонија, во врска со Указот на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ У. бр. 12 
од 13 април 1951 година, а по предлог од претседате-
лот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното со-
брание на Народна Република Македонија издава 

У К А З 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА ГЛАВНИТЕ 

УПРАВИ 

I 
За директори на главните управи во состав на со-

ветите на Владата на Народна Република Македонија 
се именуваат: 

за директор на Главната управа за план — Алек-
сандар Грл ичкова 

за директор на Главна!а управа за локална ин-
дустрија и занаетчиство — Круме Наумовски, 

за директор на Главната управа за комунални ра-
боти — Мице Димевски, 

за директор на Главната управа за патишта — Бо-
рис Блажевски, 

за директор на Главната управа за земјоделие — 
Младен Саздовски, 

за директор на Главната управа за Шумарство — 
Борис Груевски, 

за директор на Главната управа за трговија и сиаб-
ду1 ање — Бошко Тонев, 

за директор на Главната управа за државни набав-
ки — Стојан Ѓорчевски, 

за директор на Главната управа за туризам и уго-
стителство — Андро Палмерову 

за директор на Главната управа за увоз и извоз 
- Димче Зографски . 

II 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
Скопје, 24 април 1951 година. ^ 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р,' 

Врз основа на член 73 точ. А од Уставот на На-
родна Република Македонија, во врска со Указот на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ У, бр. 12 
од 13 април 1951 година, а по предлог од претседателот 
на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија издава. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 10-У-1951 

У К А З 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЃЕПУБЛИКАНСКИ-

ОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА И ЕВИДЕНЦИЈА 

I . 
За директор на Републиканскиот завод за статис-

тика и евиденција се именува СИМУТЧИЕВ АСЕН. 
II 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 18 

5 мај 1951 година. 
Скопје 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

Врз основа на чл. 128 и 133 од Законот за занает-
чиството, пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБАВУВАЊЕ ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ 

ПОСТОЈАНО ПОСЛОВНО МЕСТО 
Член 1 

Занаетчиска дејност може да се обавува и без 
- постојано место за работење (локал), идејќи по ули-

ци, од место до место или од куќа до куќа, со цел на 
вршење занаетчиски услуги и поправки. 

Член 2 
Занаетите што можат да се обавуваат без посто-

јано пословно место, спрема одредбите на овој правил-
ник, се следните: 

1) казанџиски (калајџиски) 
2) оштрачки 

1 3) стаклорезачки 
4) тенекеџиски 
5). радарски (бочварски) 
6У ситарски 
7) фотографски (т. н. брзо снимање) 
Ф) самарџиски 

л 9) јорганџиски 
Член 3 

Занаетчиските дејност од претходниот член мо-
жа^ да ги обавуваат само лица што немаат занаетчис-
ка радња на постојано пословно место (член 49 33) 
и тоа, само врз основа на посебна дозвола за обавува-
ње на ваква дејност. По исклучеше, обавување на 
ваква дејност може; да се одобри и на за,наетчија што 
има постојано пословно место и тоа, во оние занает-
чиски струки што ќе ги одреди претседателот на Коми-
тетот за локална индустрија и ,занаетчиство. 

Член 4 
Дозволата за обавување занаетчиска дејност без 

постојано пословно место ја издава повереникот над-
лежен за занаетчиство на околискиот односно град-
ски,от,. народен одбор, на чие подрачје ќе се обавува 
дј^'прста.., , У 

Дозволата по предниот став може да се издаде са-
мо на лица што ги исполнуваат следните услови: 

а) да провеле во односната занаетчиска струга 
најмалку три години и , г 
, к б) да ги исползуваат општите услови оД чл̂  39. н,а, 

Законот за занаетчиството. 

' Член 5 
На туѓи државјани не може да се издаде дозвола за 

обавување занаетчиска дејност без постојано ПОЗЛОБНО 

ѕ место. 

Член 6 
Занаетчиска дејност без постојано пословно мес-

то може да се обавува само на подрачјето на оној око-
лиски односно градски народен одбор што ја издал 
дозволата. 

Ако дозволата е издадена од повереникот надле-
жен за занаетчиство на градски народен одбор вон од 
состав на околијата, тогаш важноста на дозволата 
може да биде проширена и на подрачјето на околијата, 
од составот на која е градот издвоен, по претходно за-
верување од повереникот нгдлеже:! за занаетчиство на 
к а околија. 

Член 7 
Дозволата по чл. 2 на овој правилник се издава 

со важност за една година и се запишува во посебен 
регистер. 

По истекот на една година, дозволата може да се 
продолжува од година на година, ако постојат стопан-
ски потреби и сите други законски услови и тоа, било 
со потврда на истата дозвола, било пак со издавање на 
нова дозвола — и во едниот и во другиот случај по на-
платување на пропиената такса како за нова дозвола. 

Дозволата се издава спрема образецот што е сос-
тавен дел од овој правилник. 

Член 8 
Молбата за издавање дозвола за обавување зана-

етчиска дејност без постојано пословно место се под-
несува на повереникот надлежен за занаетчиство на 
околискиот односно градскиот народен одбор, на чие 
подрачје ќе се обавува дејноста. 

Молбата треба да содржи; семејно, татково и ро-
дено име на молителот, дата на раѓањето, вид на деј-
носта и а дрес на постојаниот боравок. Кон молбата 
се прилагаат докази за условите од член 4 на овој пра-
вилник. 

Член 9 
Повереникот од претходниот член должен е по при 

меката молба во срок од 15 дена да донесе решение. 
Ако тој најде, дека молителот ги исполнува условите 
и ако постојат стопански потреби, ќе ја издаде ба-
раната дозвола. Во противен случај, ќе го одбие бара-
њето со образложено решение, против кое недоволна; 
та страна може да изјави жалба во срок од осум дена 
непосредно до повисокиот орган, чие решение е ко-
нечно. 

Примерок од издадената дозвола повереникот над-
лежен за занаетчиство ќе достави на поверенството за 
Финансии за регистрирале на истата во "Регистарот 
на занаетчиските дејности без постојано пословно 
место." 

Член 10 
Дозволата за обавување занаетчиска дејност без пос-

тојано' пословно место се издава само за една занает-
чиска струка. 

Член И 1 

Лицето, што се снабдило со дозвола по овој правил 
нрк, може да врши само услуги односно поправки, ипо 
спаѓаат во делокругот на неговата струка. Тој не може 
да се бави со производство и продавање на готови про-
изводи, кои инаку спаѓаат во струката на неговиот за-
,нает. 

Член 12 
Сопственикот на дозволата по овој правилник мо-

же да употребува само толку алат и материјал, колку 
што самиот може да носи а неопходни му се за врше-
ње на неговите услуги односно поправки. 

Член 13 
Обавувачог на занает без постојано пословно мес-

то не може да држи ученици, нити каква да е друга 
туѓа работна рака. 
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Член 14 
Издадената дозвола за обавување занаеЈ ниска деј-

нос! без постојано ПОЗЛОБНО место престанува да важи, 
ЈИТОМ настапи случај поради кој истата не би била из-
дадена. 

Дозволата може секогаш да биде одземена, ако 
сопственикот на истата биде админисЈративно казнет 
зг. прекршок по прописите на овој правилник. 

Престанокот на важноста односно одземањето на 
дозволата по предниот став се утврдува со решение на 
извршниот одбор да околискиот односно градскиот на-
роден одбоо. чии повереник ја издал дозволата. Про-
тив ова решение може да се изјави жалба непосредно 
50 повисокиот орган во срок од осум дена. 

Член 15 
Прекршоците против одредбите на овој правилник 

се казнуваат по прописите на ЗРКСНОТ за занаетчиството 
Секоја правосилно изречена казна по Законот за 

занаетчиството се воведува во дозволата издадена по 
овој правилник. 

Член 16 
По однос на престанувањето, привременото одја-

вување и повторното продолжување на дејност по овој 
правилник, ќе се применуваат прописите за приватни-
те занаетчиски радн^и од Законот за занаетчиството. 

Член 17 ^ 
Овој правилник влегува во сила од денот на обја-

вувањето му во "Службен весник на' Народна Републи-
ка Македонија". 

Бр. 2091/51-52 од 17-1У -1951 год. Скопје 

Претседател 
на Комитетот за локална индустрија 

и занаетчиство 
Љубе Зафиров, с. р. 

Образец н,а дозволата по чл. 
Народна Република Македонија 
Народен одбор на 

од 

ДОЗВОЛА 

За обавување занаетчиски дејности без 
постојано ПОЗЛОБНО место 

С о п е г в е н и к 

^ (околија) 

Стр. 2 
Лични податоци: 

Место за фотографија 
Своерачен потпис — 
Каде е роден 
Околија 
Народна Република — 
Со стален боравок во 

Народен одбор на околија-град 
в 0 

Број на решението 

Стр. 3 

дата 

ловно место ("Службен весник на НРМ") бр. 
(51 год.), бидејќи се исполнети законските услови, се 
дозволува на 

од да мо-
же да обавува во вид на занает без постојано пословно 
место занаетчиска дејност 
на подрачјето на народнио: одбор на околија-град 

Стр. 4 
Оваа дозвола, во смисла на чл. 130 ст. 2 од Зако-

нот за занаетчиството и чл. 9 ст. 2 од Правилникот за 
обавување занаетчиски дејности без постојано полов-
но место, е заведена кај ОВОЈ Околиски-Градски паро 
ден одбор во регистерот на занаетчиските дејности без 
постојано ПОЗЛОБНО место под рег. бр. 
од 195— Год. 

Дозволата важи до 

129 ст. 2 од 33 
Стр. 1 ј 

ДОЗВОЛА 
За обавување занаетчиски дејности без 

постојано посвоено место 
Врз основа на чл. 130 ст. 1 во врска со чл. 133 од 

Законот за занаетчиството и чл. 9 ст. 1 од Правилникот 
за обавување занаетчиски дејности без постојано пос-

т а в а по гар. бр. од Законот за таксите 
е наплатена, на оваа дозвола при-во дин. 

лепна и прописно поништена. 

Во (дата) 

М. П. (Таксена Марка) 
Повереник за 

Стр. 5 (и следни) 
Важноста на оваа дозвола се продолжува до 

согласно решението на повереникот 
за бр. од 

(М. П.) 
Повереник зг 

70 
! Врз основа на чл. 186 од Законот за занаетчис-
; твоето, пропишувам 

I НАПАТСТВИЕ 

ЗА ДОКАЗНИТЕ СРЕДСТВА СС КОИ СЕ УТВРДУВА 
ПОМОШНИЧКИОТ СТАЖ И СТРУЧНАТА СПРЕМА 

ЗА ОБАВУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 

^'Предвидениот во чл. 29 на Законот за занает-
чиството^стаж од четири години; проведен во занаетот 
по положениот испит за занаетчиски помошник, по пра-
вило се докажува со работничката книшка. Но, ако за-
послувањето, по било која причина неможе да се до-
каже со работничка книшка ќе треба да се употребат 
други доказни средства,, тогаш нивната верод,остојност 
ќе ја цени и ќе донесе решение за нивната употреба 
повереникот надлежен за занаетчиство на околискиот 
односно градскиот народен одбор, при кој што е обра-
зувана испитната комисија и кој што е надлежен да доне 
се решение по молбата за полагање испит за занаетчис-
ки мајстор. 

2) Во сите случаи, кога се применува одредбата на 
член 176 од Законот за занаетчиството, т. е. кога кан-
дидатот се пријавува на мајсторски иапит врз основа 
на тоа шт.о провел во занаетот повеќе од десет годи-
ни, — п6 однос на документите, со копнее утврдува 
проведеното време во обавување на занаетчиската деј-
ност, ќе се применува, истата постапка наведена во 
точка' ! на ова напатствие. 
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3) Ако стручната спрема, за здобиена својство 
на занаетчиски помошник односно на занаетчиски мај-
стор, неможе да се докаже со ,' свидетелство 
за положен помошнички испит, односно со ди-
плома за положен мајсторски ис,пит, или пак 
со свидетелство за положен завршен испит на 
стручна школа, што дава квалификации за за-
наетчиски помошник односно мајстор, тогаш ис-
тата спрема може да се докажува и со други средства, 
на пример со свидетели, уверение од мајстор и т. н. Но, 
во секој таков одделен случај, согласно чл. 7 ст:в 2 
од Законот за занаетчиството, потребно е од пр^.се-
дателот на Комитетот за локална индустриј,а и занает-
чиство да се добие одобрение, да може стручната 
спрема за обавување 'занаетчиска дејност да се утврди 
со тие други доказни средства. 

4) Ова напатствие влегува во сила од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Народна Репу-
блика Македони ј а". 

Бр. 2092/51-2 17-ЦЛ 1951 год. Скопје 

Претседател 
на Комитетот за локална индустрија 

и занаетчиство, 
Љубе Зафиров, с. р. 

71 
Врз основа на чл. 8, 9 и!0 од Законот за избор 

на одборници на народни одбори, Извршниот одбор 
на Народниот одбор на Делчевска околија донесува 

РЕШЕНИЕ 

За распишување избори за народни одборници 
Да се на ден 20 мај 1951 год. извршат дополни-

телни избори во изборните единици бр. 1, 2, 4, 8 и 36 
за избор на одборници за Народниот одбор на Дел-
чевска околија. 1 

Од Извршниот одбор на Народниот одбор на Дел-
чевска околија зап. бр. 16 од 28-111-1951 год. 

Министерството на внатрешните работи на НРМ, 
по извршеното (сравнување со изворниот текот, утврди 
да во текстот на Правилникот за функциите и чинови-
те во доброволната противопожарна служба, што е 
објавен во "Службен в е с н и к а НРМ" бр. 6 од 20 фе 
вруари 1951 година, се направени долу наведените 
грешки, поради кое ја дава следната 

\ 
ИСПРАВКА 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЧИНОВИТЕ 
ВО ДОБРОВОЛНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА 

1. Во чл. 9, ред 9, после зборот "со" а пред збо-
рот: "ширит" треба да се додаде зборот: "сребрен". 

2. Во чл. 10, ред, 6, на место зборот: "кој" треба 
да стои: "кои". 

К. Бр. 24848/50 од 6 март 1951 година. 
Од министерството на внатрешните работи на 

НРМ. , 

СООПШТЕНИЕ 

Се известуваат претплатниците на "Службен 
врсник' на НРМ" дека претплатата за 1951 година 
на "Службен весник на НРМ" изнесува 350 див. 

Разликата за доплатување се засметува од 1 
мај о. г. и изнесувало дан. 

Ова покачување на претплатата доаѓа поради 
поскапувањето на новинската хартија на светски-
от пазар. 

Се молат претплатниците да ја уплатат разли-
ката на чековна сметка 801-901812 при Народна-
та банка на Први реон — Скопје. 

ИИИ 

Президиумот на Народното собрание на НРМ по 
извршеното сравнување со изворниот текст, установи 
дека во текстот на Указот за реорганизација на Вла-
дата на Народна Република Македонија,, објавен во 
"Службен весник на НРМ" бр. 13 од 18 април 1951 
година, се погкрале долу споменатите грешки и ја да-
ва следната 

ИСПРАВКА 

НА УКАЗОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Под I ред 22 се бришат зборвите "и јаглен", а 
во ред 23 после зборот "неметали" се Отава запирка и 
се додава зборот "јаглен". 

Под Ш ,ред 46 зборовите "и јаглен" се бришат, а 
во ред 47 после зборот "неметали" се става, запирака и 
се додава зборот "јаглен". 

Бр. 517 Президиумот на Народното собрание на 
НРМ, 27 ,април 1951 година. 
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