
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: ^Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Петок, 15 август 1952 

Број 24 Година VIII 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 дин. Овој број чини 16 динари 

Чековна сметка број 801-901-702 

79 
На основа член 73, точка 4 од Уставот на НРМ и 

точка И од Указот за установување положајот заме-
ник Министер, Президиумот на Народното собрание на 
На)родна Република Македонија: по предлог од Прет-
седателот на Владата издава 

УКАЗ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ МИНИСТРИ 

I 
Се разрешуваат од должност: 
1) Асен Симитчиев, заменик на Министерот— 

Претседател на Советот ^а индустрија и градежни-
штво; и 

2) Јордан Блажевски, заменик на Министерот— 
Претседател на Советот за земјоделство и шумарство. 

II 
Претседателот на Владата ќе ро изврши овој Указ. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У број 31 
И јули 1952 година 

Скопј е 
Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Потпретседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Реис Шакири, е. р. 

80 
На основа член 9 од Основниот закон за прекр-

шоци („Службен лист на ФНР1" бр. 46/51), по пред-
лог од Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата, Владата на Народна 
Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ 

УСТАНОВИ 

Член 1 
При Народната банка на ФНРЈ, Главната филијала 

во Скопје, се оснива Фонд за социјални установи на 
Народна Република Македонија. 

Член 2 
Фондот за социјални установи ги има следните 

приходи: 
1. износи од наплатените парични казни за прекр-

шоци, освен! тие што се со посебни сојузни закони од-
редени во полза! на сојузниот буџет; 

установи 
Советот за народно 

2. пари добиени од продажба на предмети што се 
сопственост на сторителот на прекршокот; 

3. прилози, помошти и подароци од општествени 
и задружни организации, стопански претприја/гија и 
приватни лица; 

4. други приходи предвидени со посебни прописи; 
5. приходи од сопствен имот. 

Член 3 
Средствата на фондот за социјални установи ќе 

•служат за подигнување, проширување и опрема н!а. со-
цијални установи и за усавршување работата на овие 
установи. 

Средствата па фондот за социјални установи не 
смеат да се употребуваат за» лични расходи (плата, хо-
норари и ел.) 

Член 4 
Со средствата на фондот за социјални" 

располага и со фондот-управува 
здравје и социјална политика. 

Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика! е наредбодавец за извршување 
расходите н1а фондот за социјални установи. 

Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика може одредени; о в л а с т и ј а во по-
глед извршувањето н|а претсметката на приходите и 
расходите да ги пренесе на помошниот наредбодавец 

Член 5 
Органите што вршат наплата на паричните казни 

и ги продаваат предметите што се сопственост на пре-
кршителот, должни се најдоцна следниот ден од денот 
кога е извршена наплатата, да ги испратат износите на 
наплатените парични казни, односно парите добиени 
од продадените предмети на Народната банда на ФНРЈ, 
Главна филијала во Скопје, во полза на Фондот за со-
цијални* установи. 

Член 6 
Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба 

ќе донесе Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика) во споразум со Министерот на 
финансиите. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила од објавувањето во 

„Службен весник на Народна Република Македонија". 

Број 621 од 6 јуни 1952 година, Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

Л. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за! народно здравје и социјална 

политика на Владата, 
В. Ацева, е. р. 
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81 
На основа член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од 
Претседателот на Стопанскиот совет, Владата на 
(Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ 

Член 1 
Економскиот институт е самостојна устано-

ва под непосредно раководство на Стопанскиот 
совет на Владата. 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 
Основни задачи на Институтот се: 
а) да прибира, средства и обработува доку-

ментација за развитокот на стопанството на 
подрачјето на Народна Република Македонија; 

б) да го проучува развитокот и распоредот 
на производните сили на подрачјето на Народна 
Република Македонија; 

в) да ги следи и изучува проблемите во об-
ласта на расподелбата и размената; 

г) да проучува поодделни актуелни стопан-
ски прашања, и во интерес на нивното решавање 
да дава мрге лења и предлози; 

д) да ја проучува стопанската историја на 
Македонија; 

е) да објавува резултати од својата работа; 
ж) да ја следи соодветната научно-истражу-

вачка дејност и да соработува со слични устано-
ви во земјата и иностранството. 

Член 3 
Во извршувањето на своите задачи Институ-

тот ги користи податоците на Заводот за стати-
стика и евиденција, кои можат да бидат посебно 
собирани и обработувани за неговите потреби. 

По потреба, Институтот се користи со пода-
тоци на поодделни стопански надлештва, уста-
нови, претпријатија, здруженија и организации, 
а исто така со нив соработува во извршувањето 
на определени задачи на својата научна истра-
жувачка дејност. 

Член 4 
За извршување на своите задачи Институ-

тот има свои стални и повремени соработници. 

Член 5 
Со работата на Институтот раководи дирек-

тор, кого го поставува Претседателот на Стопан-
скиот совет во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ. 

Член 6 
Институтот има своја самостојна претсметка 

на приходи и расходи, која влегува во состав на 
претсметката на Стопанскиот совет. 

Член 7 
Поблиски прописи за организацијата и рабо-

тата на Економскиот институт донесува Претсе-
дателот на Стопанскиот совет. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 704 од 30-У1-1952 година, Скопје. 

Претседател 
на Владата на Народна Република 

Македонија, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Стопанскиот совет 

Видое Смилевски, е. р. 

82 
На основа член 79 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, по предлог од Претседателот 
на Советот за земјоделие и шумарство, Владата на 
Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ НИЖАТА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА 
МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО СВЕ1И 

НИКОЛЕ 

Член 1 
Се укинува Пижама1 стручна школа за механизам 

ција на земјоделието во Свети Николе, основана со 
Уредбата за) отварање т Нижа стручна школа за ме-
ханизација на земјоделието во Свети Николе од 
11.11.1948 година „Службен весник на НРМ" бр. 6/48. 

Член 2 
Имовината како и прашта и задолженијата на 

Нижата стручна школа за механизација на земјоде-
лието во Свети Николе се пренесуваат во Специјал-
ното земјоделско училиште во Куманово. 

Член 3 
Нататства за спроведување на оваа Уредба ќе из-

дава, по потреба, Претседателот на! Советот за зе-
мјоделие и шумарство. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила! од денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 619 од 6-У1-1952 година., Скопје. 

Претседател на« Владата 
на Народна Република Македонија, 

Л. Количевски, е. р. 
М ики е т е р- П р е тс е дат ел 

на Советот за земјоделие и шумарство, 
Н. Наумовски, е. р. 

83 
На основа член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за 
донесување уредби по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата, по предлог од 
Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура, Владата на Народна Републи-
ка Македонија донесува 



15 -УШ-1952 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 24 — Стр. 239 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА О Б И В А Њ Е -
ТО, ЗАДАЧИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАН-
ОКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА КИНЕМАТОГРАФ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Се укинува Уредбата за оснивање™, зада-

чите и работењето на Стопанското здружение на 
кинематографските претпријатија бр. 5064 од 
26.ХНД951 година („Службен весник на НРМ" 

бр. 1/51). 
Член 2 

Поблиски прописи за спроведувањето на 
оваа Уредба ќе издава, по потреба, Министерот-
Претседател на Советот за просвета, наука и 
култура. 

Член 3 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 705 од ЗО-УН-1952 година.. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

Ј1. Колишевски, е. р. 
Министер-Претседател 

на Советот за просвета, наука и култура, 
Д. Џамбаз, е. р. 

84 
Ш( основа член 31 $тав 1. од Уредбата за градежно 

проектирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/52), по 
предлог од Миниберот-Претсед е тел на Советот за ин-
дустрија и градежништво, Владата на Народна Репу-
блика Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАШЕ КОМИСИИ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИДЕЈНИ 

И ГЛАВНИ ПРОЕКТИ ПРИ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1) Се основаат комисии за! ревизија на идејни и 
главни проекти при органот надлежен за градежни ра-
боти на Градскиот народен одбор — Скопје и околии-
те: Титоввелешка, Овчеполска, Кочанска^ Битолска, 
Охридска, Тетовска и Гостиварска. 

2) Комисиите за ревизија на идејни и главни про-
е к т од точка 1) ги опфаќаат подрачјата и тоа: 

а) комисијата за ревизија- на идејни и главни про-
екти- при органот надлежен за градежни работи на 
Градскиот народен одбор Скопје, ги о п ^ ќ а подшчјата 
на околиите: Скопска, Кумановска, Кривопаланечка и 
на градот Скопје; 

б) комисијата за ревизија на идејни и главни 
проекти при органот надлежен за градежни работи на 
Титоввелешка околија ги опфаќа! подрачјата на око-
лиите: Титоввелешка, Гевгелиска и Тиквешка; 

в) комисијата за ревизија на идејни и главни 
проекти при органот надлежен за* градежни, работи 
Овчеполск^! околија ги опфаќа подрачјата на околиите: 
Овчеполска и Струмичка; 

г) комисијата за ревизија на идејни и главни про-
екти при органот надлежен за градежни. работи на Ко-
чанска околија ги опфаќа! подрачјата на околиите: Ко-
чанска и Малешевска; 

д) комисијата за ревизија на идејни и главни 
проекти при органот, надлежен за градежни работи на 
Битолска околија ги опфаќа) подрачјата на, околиите: 
Бродска' и Прилепска; 

ѓ) комисијата за ревизија виј идејни и главни 
проекти при органот надлежен за градежни работи, на 
Охридска околија ги опфаќа подрачјата на околиите: 
Охридска* и Преслатка; 

е) комисијата за ревизија на идејни и главни 
проекти при органот надлежен за градежни работи нл 
Тетовска околија го опфаќа подрачјето на Тетовска 
околија; 

ж) комисијата за ревизија на идејни и главни 
проекти при органот надлежен за градежни работи на! 
Гостиварска околија ги опфаќа подрачјата на околии-
те: Гостиварска, Кичевска и Дебарска.; 

з ) Членови наѓ комисијата! за ревизија на идејните 
и главните проекти »се: 

а) претставниците од народниот одбор, при кој 
се наоѓа комисијата; 

б) претставникот нг( инвеститор, чиј проект се ре-
видира; 

в) претставникот 0д советот за народно здравје и 
социјални грижи и советот за внатрешни работи при 
народниот одбор, при кој се наоѓа комисијата, кога 
е тоа потребно; 

г) потребен број стручњаци; 
4) Комисијата! за ревизија на идејни и главни 

проекти при органот надлежен за градежни работи на 
народните одбори врши ревизија на проектите од сло-
бодниот дел на општествениот план и на станбените и 
стопанските згради на граѓаните и задругите. 

5) Ова Решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 770 од 23-УП-1952 година, Скопје 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
кг; Советот за индустрија и градежништво, 

Б. Темелиевски, е. р. 

85 
Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на 

Народна Република Македонија, во врска со 
Указот за реорганизација на Владата на Народ-
на Република Македонија, по предлог од Мини-
стер-Претседателот на Советот за просвета, на-
ука и култура на Владата и Министер-Претсе-
дателот на Советот за народно здравје и соци-
јална политика на Владата, Владата на Народна 
Република Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
за пренос на социјално-воспитните установи 
од надлежност на Советот за просвета, наука 
и култура на Владата во надлежност на Со-
ветот за народно здравје и социјална поли-

тика на Владата 
1) Надлежностите на Советот за просвета, 

наука и култура на Владата на Народна Репу-
блика Македонија по однос на социјално-воспит-
ните установи (училишни и предучилишни дет-
ски домови, домови за ученици во стопанството. 



Бр. 24 — Стр. 240 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 15-УШ-1952 

домови за безпризорни деца и ел.) се пренесува-
ат на Советот за народно здравје и социјална 
политика на Владата на Народна Република Ма-
кедонија. 

2) Ова решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Сужбен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 620 — 6 VI 1952 година, Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л. Коленцевски, е. р. 

Министер-Претседател на Советот за 
народно здравје и социјална политика 

В. Ацева, е. р. 
Министер-Претседател на Советот 

за просвета, наука и култура 
Д. Џамбаз, е. р. 

86 
На основа Чл. 22 од Уредбата за платите на ра-

ботниците запослени во државните надлештва и уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/52), а во со-
гласност со Претседателот на- Советот за народно здра 
вје и социјална политика, донесувам: 

НАРЕДБА 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ВРШАТ ПОД ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

1. Се смета да постои работење под тешки од-
носно по здравје штетни и по живот опасни услови, 
кога работниците (надничари) со месечна плата се 
запослени: во чистење и прање на! улици и тргови 
(улични метачи); во собирање, утовар и превоз на от-
падоци од улици и домашно ѓубре до собирниот пункт, 
во празнење на улични садови со отпадоци; во ноќно 
работење по штали и во откопување на лешеви по 
грофиштагга при специјални случаи (ексхумација), чи-
стење на септички јами, во пренесување на фекални со 
рачни канти до цистерна; чистење на септички јами 
со талог; пренесување на фекалии со цистерни и бу-
риња, како и други нечи)стотии од сливници на улична 
нечистоти ја*. 

2. Работниците запослени на работите ол. точка 1) 
на оваа Наредба им припаѓа) посебен додаток од 2—7 
динари по еден работен час, односно 16—56 динари 
дневно или 400—1.500 динари месечно. 

3. Посебниот додаток во поедини случаи го од-
редува непосредниот старешина на основа оваа На-
редба, а во границите на средствата кои установата! ги 
обезбедила во својата претсметка на приходите и 
расходите. 

4. Оваа Наредба влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на! Народна Република 
Македонија!14, а исплатат на додатокот ќе се врши по 
неа сметано од 1 .VII. 1952 год. 

2772 од 10-VII-!952 годиш-, Скопје. Број 

Претседател 
на Советот за индустрија и градежништво 

на Владата на НРМ 
Борко Темелиевски, е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 19, ред. бр. 3, упи-
сана е Набавио продајната задруга „Нова Македо-
нија'' в о -село Мургашево — Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на ден 1-V-1947 год. Пред-
метот ија! работата и обврските на задругарите се 
предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
вала и потпишуваат претседателот Реџеп Јашаровски 
и членот Асан Рамаданоски. 

Бр. 421/52 од Народниот одбор на Демирхисар-
ска околија Ш—1—6 

Во задружниот регистер наѕ Народниот одбор на 
Градската општина! Тетово под бр. 9, уписана е Зана-
етчиската набавно-продајна задруга „Обезбедител" со 
седиште во град Тетово. 

Задругата е основана на собранието од 9-Ш-1952 
год. Предметот на работата и обврските на задруга-
рите се предвидени со правилата на з а д р у г а т а . 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишувај прегседатедот Филиповски Ни-
кола и раководителот Богоевски Ки'рко. 

Бр. 5005/52 од Народниот одбор на- Градската огт 
штина Тетово III—4—62 

Во задружниот регистер на Градскиот народен од-
бор — Куманово на страна) 6, ред. бр. 6, уписана е 
Молеро-фарбарскаиа задруга ,Доско Молер" со се-
диште во Куманово. 

Задругата е основана- на 'собранието од 2-ЛАП-1951 
год. Предметот н^ работата и обврските на задругарите 
се предвидени со правилата на задругата.. 

Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Миле 
Томиќ и1 секретарот Тоде Димитркевскн. 

Бр. 8039/52 од Поверен, за финансии на) ГНО — 
Куманово III—4—64 

С О Д Р Ж И Н А 

за разрешување заменици 
Страна 

мини-
Рег. бр. 
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Уредба за осниваше на Фонд за соци-
јални установи — — «— — — — 
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Уредба за укинување Нижата стручна 
школа за механизација на земјоделието 
во Свети Николе — — — — — 
Уредба за укинување Уредбата за ©опи-
вањето, задачите и работењето на Сто-
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Решение за оснивање комисии за реви-
зија на идејни и главни проекти при на-
родните одбори — — — — — — 
Решение за пренос на социјално-воепит-
ните установи од надлежност на Сове-
тот за просвета, наука и култура на 
Владата во надлежност на Советот за 
народно здравје и социјална политика 
на Владата — — — — — — — 
Наредба за работите што се вршат под 
посебни услови за работа — — — 
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