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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Н. Р. М. 

ГЛАВА I 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 
Министерството на социјалната политика је нај-

високо републиканец управно надлештво за сите ра-
боти за социалните грижи и социадната заштита 

Чл 2 
Министерството на соц. политика се дели на оде 

денија и това: 
1. Општо одделение, 
2. Одделение за соц грижи и за инвалиди; 
3. Одделение за заштита на мајки, деца и младина. 
При секое оделение може по нужда Да се обра-

т а т стручни совети и комисии, за кое ке се донесат 
правилници од Минисетерог на соц политика. 

Во истото Министерство ке Се образуе контролен 
отсек. 

Чл. 3 
Општо одделение, се дели на следните отсецч: 

а) правно-административен отсек; 
б) сметководно-ек >ночски отсек; 
в) отсек за статистика и пропаганда; 

г) персонален отсек. 

Чл. 4 
Правно административниот отсек се грижи за 

правни, систематски и езиковни редакции како и са-
мошто јателните состави на црти и општи формулации 
на законодавните еманции (наредби, правилници, за-
должителни напаствија ити.), решенија од особено 
значение, аутентични толкувања, правни миленија и 
оценки (популаризација на правните предписанија). 
решенија по правоинстанционите жалб>< и сосгавуе 
преглед на Савезните и републикански социални за-
кони 

Истиот отсек се грижи за правилно администри-
рање на целата служба, координирање на работата, 
за еднолично применуење на прописите за администра 
цијата и архивата,. 

Во истиот отсек по нужда ке се оснуе правни ре 
ферент и референт за администрацијата. 

Чл. 5 
Сметководно-економски отсек се грижи за пра-

вилно водење на сите сметководни и економски кни-
ги. готеви и врши исплата на личните принадлежно. 
стн, и сплету е и ликвидира сметките за, материалните 
нужди, шсплатуе помошти и потпори од надлежност 
на Министерството, врши разходовање на сите пред 

мети од сметководството, врши преглед над рабо-
тата на подредените институции на Министерството 
за рукување со државниот имот, собира податоци за 
оделенијата на Министерството и подредените писти 
туции за изработував на буџетските предлог на рас-
ходите и приходите, тражи да се отвори, повиси вир 
манише или отвори накнадни кредит, из/отвуе сметки 
за ликвидација пред Министерството на финансиите 
како и да води сите други работи кои му се стават 
во должност по законот и уредбите од сметководни 
економска служба. 

Економатот на истиот отсек раководи со инвен-
тарот, поарчачкиог материјал врши набавуење на 
потребниот материјал и стока, д о н е л е решение за 
расходуење на инвентарпата стока и се грижи за ра-
ботната снага кое од време на време е нужна во екз-
номатот 

Во составот на скономатот и магацин кои служи 
за складирање стоки и друго што е нужно на Мини-
стерството. 

Во истиот отсек по нужда ке се оснуаг реферати 
по сметководната, економската и малцинска™ служ-
ба. 

• 

Чл б 
Отсекот за статистика и пропаганда, собира, уре 

дуе и проучуе сите статистички податоци кои сг во врс 
ка со сите сектори на државната социадна политика. 
Во таја работа соработуе со Статистичкиот уред при 
Предедателството на Народната влада на НРМ. На 
основа-вие на статистичкиот материјал составува табе 
ларни прегледи по важните прашања и на тој начин 
прибира материјал за организациона работа во Мини-
стерството. 

Врши популаризација по сите успеси и неуспеси 
во работата на Министерството и врши прапасанда 
преку весниците, филмовите и радиото за секој кон-
кретен случај како и да организира предавање по 
теми од социално значение. 

Истиот отсек организира, уредува, дополнуе и вр 
ши преглед на библиотеката. 

Во истиот отсек по нужда ке се оснуат и рефе-
ренти по статисика и пропаганда 

Чл. 7 
Персонални отсек води личните доена на персон« 

лот на Министерството и подведомстаените институ-
ции. како и евиденција за назначавам^, унапредував* 
отпуштање ити. 

Овој отсек води следствија по дисциплинските »а 
рушенија на персоналот во Министерството, води. 
евиденција за досудените дисципли«ски наказанијја, 

III. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 
И ИНВАЛИДИ 

Чл. 8 
Оделението за социални грижи и инвалидите Ѕ# 

дели на следните отсечи: . 
а) отсек за социални грижи; * 
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б) отсек за инвалиди 
в) отсек за р е п а т р и р а , за бежанци и бежан-

ци од Егејска Македонија; 

Чл. 9 
Отсек за социални грижи води сметка за сиро-

машни и сакати лица) за лечење ; на сиромашни во 
болницата и лечил^штата. за лечење на туЗеркбдозни, 
9а нивното бесплатне патување зима мерки за "поди-
гање на државни домови и установи за збоинуење 
на изнемогли стари, бездомни, слепи и глувонеми. 
Дава предлози и материјали за изочботуење на пра-
вилници за внатрешниот ред и работа во -гија интсти 
туции Координира рабо гата на хуманитерни друштва 
и установи, врши контрола над нив, стои во врска со 
^Асовите организации за сироведуење на социалната 
политика. 

Дава предложение за збинуење на селското и 
градското население при елементарни несреќни и дава 
сугестии за зимане на во пасивните и посгардалите 
крајеви. 

Чл. 10 
Отсек за ин авали ди дава предложени ја и мате-

ријал за правилници и прописи за заштита на инва-
лиди и други жертви на војната како и за мирновре 
менски војни инвалиди Грижи се за реедукцијата 
( п р и с п о с о б у в а , на инвалидите), за лечење и за на-
бавка на нужни ортопедски справи на инвалиди. 
Грижи се за давање на работа на инвалидите, за нив 
ното економско по т р у е њ е и з* сите други заш-
титни мерки- Организира лечење во бањи, болници 
и во сами дамови, соработуе со удружењето на вој-
ните инвалиди, подпомага 'Книвањето на инвалид-
ските домови: инвалидските задру« , зоди картотека 
и статистика на инвалидите, води контрола за нспла 
тата ча инвалидски потпори и расходи ѕа лечилишта, 
контролира давањето на протези. Води контролни 
дневник са опие инвалиди који примат принадлеж-
ности. 

Грижи се за давање потпори на породици на заги-
нати борци и жертзи на фашистички терор. Дава 
предложени.^ и материјал за правилници и преври-
ена мерки за давање на јавни помошти, предписуе 
општи правила за организација за координирана ра-
бота на доборотворчц друштва и установи. 

Чл. 11 
Отсекот за репатриација, за бежанците од Егеј-

ска Македонија се грижи за сите работи околу ре-
патрнцијата на велшанците и принудно иселените лица, 
ги прихвата и разместе . 

Како посебна задача се става на овој отсек гри-
жата за бежанците од Егејска Македонија. 

Чл. 12 

/V ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА МАЈКИ, ДЕЦА 
И МЛАДИНА 

Одделението за заштита на мајки, деца и мла-
дина се дели на следните отсечи: 

а) Отсек за општа заштита; 
5) Отсек за детските домови. 

Чл 13 
Отсекот за репатриција. за бежанците и бежа«" 

ци од Егејска Македонија се грижи за сите работи 
околу ^патриција™ на бежанците и принудно иселе 
ните лица. ги прихвата и разместува 
Организира умее гвуењето на маси вните организацији 
за работа на заштита на мајки, деца и младина, спро 
ведуе контрола над работата во домовите и другите 
социјални установи. 

Чл 1* 
Отсекот за детски домови се гр^жи за отварање 

и одржавање на детски домови, дава предлози и ма 
тсријали за ор.аниз. нацрти, кујин, радови, расподела 

на работа, расподела децата по поедини домови, >ре* 
шава сите прашања кои се поЈавуат во врска со тија! 
соработуѕ Д^ннистерството на наредното заради 
и Минитјердтвоѓгр иа просветата за здравствената за* 
штита и п р е л и о .културно * просветно издигнував 
на децата и др. 

Во истиот отсек ке има стручни инструктори. 

Чл. 15 

V. АРХИВА 

Таја е општа за целото Министерство и под ди«! 
ректна контрола на началникот на општото оде че* 
ние. Во неја се прима, заведува, разгледува и разие* 
луе примената пошта и предмети з а Министерството;! 
експедира поштата, средуе свршени предмети и гЦ 
фасцикулира. 

ГЛАВА II 

V/. ЛИЧЕН СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

Чл. 16 
На чело на Министерството стои Министеоот На' 

Министерот се непосредно подчинени сите чиновници 
на Минитерстното и во институциите во состав на; 
истото Министерство. Минисерот се грижи за пра* 
видната линија во спроведуењето на сите работи ваѕ 
Министертвото, правилно спроведуење на сојузни и 
републикански закони, уредби и напастдија, за код 
издава правилници, наредби и напастима на основ-* 
ние на сојузни закгнд, закони на републиките како а 
уредби , напаствија и наредби на сојузната влада и 
владата на НРМ. Негова е должност да координира 
работата с 0 другите министерства. 

Чл 17 
Помошник Министер е прв помошник на Мини* 

етерот. Тој раководи со работата на Министерството 
и докладва на Министерот, од ко! о подучава нужните 
директиви. Координира и надгледуе 'работата на пе? 
едини од ел ени ја во Министерството. 
Во отсаствиѕто на Министерот и по овласение на ис-
тиот. помошникот врши сите работи во Министер* 
ството, освен оние кои лично потпалат по Законските 
прописи на Министерот 

Чл. 18 
На чело н а секое одделение стои началник кои 

кординира работата во одделението, даБа директиви 
на персоналот во одделението, води контрола над оа-« 
ботата, дава предложенија и обавезно го информира 
Министерот за сите по важни прашања ^ се грижи 
за точно спроведуење на одредените директиви. На 
чалникот на оделение може да води по потреба на 
службата еден или повише отсека од своето одде* 
ление. 

Чл 19 
На чело на секој отсек стои шеф кои раководи со 

целата работа во отсекот и е непосредно подчинен 
на соответното одделение во рамките во *ои влегуе 
неговија отсек. На нужда, шефот може Да води по-
више отсека од одделението во кое работи-

Чл. 20 
На чело на архивата стои архивар Тој се грижи 

поред друго и да се завеле и на вгуме експедира 
целокупната пошта која пристига во архива. 

Тој е шеф на сит«1 чиновници ко** работа во ар-
хивата. За својата работа е Одговорен пред вачал* 
никот на општо одделение 

Чл 2! 
Во одделената отселите рефератите а архивата 

поред развиеноста на работата, ке има нужен бро> 
чиновници V дактилографа. 
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Чл. 22 
З а одржаван* на чистокја за разнесував на по-

штата и другата работа на Министерството Се пред* 
Ѕидуат нужен број Служители и чистачка 

Чл 23 
Правилникот влезуе во сила со објавувавте во 

„Службен весник на НРМ". 

е . ф. — е . н . 

Скопје, 9 ИС 1946 год 

Министер на с о с е д н а т а политика, 
Д-р Неџат Аголи е. р. 
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Н а основ чл. 1 и 2 од Законот за заступуене. уч-
режденијата, надлештва^, предпријатиата и организа 
дните од јавен карактер, а на позив на Министерство 
То н» правсудието на Народна Република Македонија 
(бр. 2837 од 8-1Х-1945 година пропишуам следното: 

НАПАСТВИЈЕ 

З а заступуене на Министерството на социјалната 
Политика на Народната Република Македонија, и на 
подредените и устави пред судовите и другите на-
родни власти, а по отношеније на заштитата на нив 
ните имовинско-правните интереси. 

Чл- 1 
Министерството на социјалната политика на На-

родна Република Македонија, го заступа пред судо-
вите н д р у ите народни власти, а по отвореније на 
неговите имовинско-правни интереси помошник ми-
нистерот или началникот на општото оделснне. а по 
цапастви1ата к о и ке му ги даде за секој појединачен 
Случај, Министерот на социјалната политика. 

Чл. 2 
Домот на слепите, како народна републиканска 

установа, ке *о засгупа пред судовите и властите, 
управникот на домот. 

Чл. 3 
Народно републикански инвалидски фонд го за-

ргупуат пред судовите и другите народни власти, 
Председатслот на управниот одбор ца фондот со 
уште еден член на управниот одбор, кого одборот 
Ле го одреди. 

Чл 4 
Имовинско-правните интереси на самосталних 

установи, који стојат под надзор на Министерството 
ца социалнага политика, ке ги заступуа1 и това: Зем-
скиот завод за социалното осшуру°не — директо-
рот на заводот со претседателот на заводот 

Берзата на трудот, шефот на Берзата на ттрудот. 
Земсиот одбор н а ратните инвалиди — председа-

Гелот или подпредседателот на Земскиот одбор на ин 
ДОлидите. 

Чл 5 
Доколку во иднина бидат образувани и основани 

Мрви подрачни установи, нивните имовннско-правните 
интереси ке Ги заступуат шефовите на тија установи. 

Чл. 6 
Овоа Напатствие влегуе во снага, кога ке се објави 

ко „Службениот весник на Народна Република Маке-
донија". 

Министерот на о т п а д н а т а политика 
Д-р Неџат Аголи е. р„ 
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Министерството не трговиајта и снабдувавте на 
НР Македонија донесуе следната 

О А Л У К А 

.. За изменував на Чл. 2 тач. В. од Правилчикот 
за исплатите од „Изравчителниот фонд за жито". 

Чл. 1. Се измелува Чл 2 тач Б од Правилникот 
за исплатите од Изравнителниот фонд за жито како 
след ув: 

Б) Ако е со коли или други превозни средства 
до 40 километра до 1,50 динари, до 80 километра 
до 2,50 динара и преко 80 километра до 3 динара за 
1 килограм. 

Превозните трошкови до 2 километра од расто-
варната гара до околискиот центар на распределе-
н о т о не се исплатуват. 

Исплатите на превозните трошкове со коли ке 
станува ако растоварниот пункт не располага со 
моторни превозни средства. 

Чл. 2- Оваа одлука влегуе во сила од денот на 
нејното бјавуеае . 

Бр, од — — — 1946 год. 

Министер, 
на трговијата и снабдувавте: 

Тоде Ношиал, е. р. 
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Во екот на првомајското натпреварував, со цел 
да се усејат хиги|енски-здравни навици, за да се до 
чека тој радостен ден со поголеми пониженија; 
Управата на противепидемичните установи при Ми-
нистерството на Народното здравје донесуе следната 

НАРЕДБА 

а) да Се редовно чистат сите улици, плоштади, 
градини, пазарнине, ©божествени нужници и др. 

б) да се редовно собира и одстрануе гјубрето од 
установите, заведенијата и кукјите 

в) да се забрани секакво фрлање на било какви 
отпадоци по улиците как> и пуштаае на разни жи-
вотни — кокшки свињи и др 

г) секоја установа, заведение и кукја да се за дол 
жи да има покривено сандаче или друго за собираае 
то на гјубрсто и тоа поставено на одредено место, 
достапно на одговорните по служба на чистотата. 

2. Со цел да се истреби вошливоста, да се пропа 
гјира по селата секое седмично парење на алишта н 
друго За лечење на шугата да се бара лекарска по-
мокј Да се пропаѓјира по селата правењето на нуж-
ници за секоа оделна кукја по принципите на хиги-
ената. 

3. 
а) Со °лед на хигиената да се прават често про-

тверки во фабриките работилниците, крчмите фурни 
те, сладкарниците. млекарниците, м е с а р н и ц а гостил 
ниците, меаните, ресторантите хановите и хотелите, 
берберниците и др. Да се проучуват причините на 
нечистотиата и на лице место дават диоект|&и З а 
ноисполнението да се зима на одговорност. 

б) секое заведение, ко е е во врска со хранител-
ните продукти, било да ги приготвуе, складира или 
продава, треба да одговара на основните хшионски 
условија: душемето, знловите. таваните, пенџерињата 
мебелите, садовите и сите други прибори за употреба 
да се држат чисто и редовно перат. Да се исфрлат 
Од употреба пукнати чинии, чаши. рѓосани вилици, 
ножеви и некалаисани бакарни садови. За прање на 
прибооите да се употребуе врукј сапуне« или соде« 
раствор. 

в) секое заведение требе да има умивалник со са 
пун н книжни крпи со кошница за фрлање на истите. 
Масите да се покривени со чисти чаршафи, мушами, 
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цинк, мрамор или друг непропустлив материјал Да 
е снабдевено со доста цдувалпида кои требо, лд би-
дат редовно чисти. Н у ж а и д ч ^ да, се д<&б©*$ и^лцф-Г 
ви и редовно дезинфицира*. 

г) сите пенџер иња и, % 
се чуваат хранител н**^ ад^у-Кѓ«*, Допадну «« 
лага со материјал да ш е к и р о ДОАкДО 
со метални мрежи против муви и коада,рци. 

д) Персоналот во заведениеага со хранителни про 
дукти а исто така и амбулаторните трговци да се 
душевно и физички здрави да не болуат сд акутни 
и хронични заразни болести. Да се чисто (влечени в 0 
бели блузи- Редовно секој мссец да се прегледуатво 

' здравствените станции или поликлиники за кое ке 
си имат потврда. До донсуењето на нови здравствени 
книшки, да се служи со старите 

е) берберскиот персонал да е во чисти бели блузи, 
приборите со кои се служат како; ножеви, четки чеш 
ЛјИ машини и др. да се чисти и редовно дезинфекци-
рани. Да не се употребујат обшти пудрилки, а да се 
служат со чист памук, одделно за секое лице. 

4 Да се често прават проверки по сите хотели, 
анови меани и др. места кои служат како обшт-;стве 
ни преноќ ишта за да не се загадедни со разни пара-
зити вошки, буви, стеница и др- Пожелната обскрба 
да е чиста и редовно се менуе след употребата од 
едно лице. 

5 Да се забоанн продавање!« на стари алишта 
и д р у г о од болни и умрени од чпразки болести а да 
се позволи после извршената дезинфекција за кое 
ке тоеба да се има потврда-

6. Да се строго води сметка за амболанторните 
трговци, кои немат снециално подводе: не за таа ра 
бота. 

7. При редовните проверки по з а в е д е н а т а з» хра 
нителни продукти да се води оделна сметка за-

а) фруните, хлебот да го чуваат во чисти долапи-
Разнесуењето та се врши во специални сандуци или 
кошници обложени со чисто бело платно и да се 
добро затворат. 

б) млекарите, да не упогребуат бакарни или зем-
ни садом глачени со отровни бои. 

в) Касапите. да се во чисти бели блузи е) чисти 
инструменти. Месото да се завива во чита хартија а 
не во весници, и да е запазено добро од муви 

8) Да се зимаат по често за проби и анализа од 
хранителни продукти, пијалаци и вода 

Се задОлжуат здравствени референти при окруж 
ните нар одбори да-до 1 мај секои 15 дена да 
дат извештај за сторената работа и горе наведените 
директиви. 

Од Управата ца противепидемичннте установи 
Началник. Д-р Миовски 
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Со цел да се премахнат сите неправилног ги околу 
снабчуеното на учителите, кој се на работа во места 
за кој не важат прописите за поарчачки карти Мини 
етерството за трговија и снабдуење ја издава след-
ната 

НАРЕДБА 

1) Снабдуењето на селските учители минава во 
надлежност иа градските, односно народни одбори во, 
кое е воведена купената система. 

На учителите, кој се на работа во селата, надлеж 
ниот градски односно месни народен о»б.оо во, кој е 
воведена куповати система кое им издаде припадаш 
гите им се поарчачки карти и дополнителни поарчач 
ки карти Р-2. 

2) Учителите, ке земат ед месниот народен одбор 
односно селскиот народен одбор белешка да се исти 
те избришани од списокот за счаб,*уењс на дотиччиот 
народен одбор На основ на -гија белешки, градските 

односно месните народни одбори во, КОЈ Е Б о в е н а 
купената система, ке издаваат дополнителни поарчач 
ки к*;*?* как® и останали.те поарчаЧки карти 
4Г, К, « 

Ф Учштштѕ кој ОД технички причини немаат воз 
мо-жа^т да ед сна§дуја1 ^ г р а д о в и т е во кој е спрове 

система, срешту поарчам™ карти,, 
»•»жад и натаму № се снабдува?- ро селата, каке и 
©стапалото население — по список 

4) Градските, односно месните народни одбори 
во кој е спроведена куповната систсма. должни се 
од април о. г. да издадат на учителите, поарчачки као 
ти и да ги снаблуват срешту истите, согласно правиш 
никот за максимални дажби и ред во снабдуењето бр 
13526 од 24 IX 1945 год. 

5) Со оваја наредба се Одменува^ прописите пред 
видени со бр- 5253'8 Ш 1946 год. да Министерството 
за трговија и снабдуење во кој е предвидено, учите-
лите да се снабдуат исклучително во местата каде 
се на работа и това по список. 

Неисполнеинето ца оваја Наредба подвлечуе од-
говорност 

Министер на трговијата и снабдуењсто 
Тоде Ношпал е р 
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До донесуењето на новиот закон за аптеките го 
донесуат следното 

РЕШЕНИЕ 

За аптекарските концесии стечени од бившите 
режими: 

1) Аптекарите концесии за оние аптеки в-) На 
родната Република Македонија кол беза превземани 
од окупаторот и сега станале државни, како н апте-
к а р и т е концесии за оние аптеки коч попали бил® 
какви причини останале затворени од ослободеното 
до денес ''е ставуват ван снага. 

2) Концесионерите, кои на територијата на На-
родната Република Македонија сега притежг.нтгч от 
ворени аптеки на свое име се задолжуаг та во сок 
од еден месец оД об'авуењето на овоа решење подадат 
до овоа Министерство декларации за г>е̂  ч'""1 '/парето 
на нивните аптеки со сите нужни податоци 

3) Овоа решење влезуе во сила од ленот на обја 
вуењето во „Службениот весник на НРМ". 

Министер на народното здравје 
Д-р Попадич е п, 
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ЗА ДА МОЖЕ ПРАВИЛНО ДА СЕ ИЗДА1> V И РА, 
ЦИОНАЛНО И С К О Р И С Т Е ПЕНИЦИ " 'ШОТ 

Р Е Ш У А М 

Да се во сите државни болници на територијата 
на Народна Република Македонија органа псниц 
илинска служба на следниот начин: 

1 Секоја државна болница да формира Печици 
линскт комитети во кој ке влезе управителот на Солни 
цата и сите раководители ца бо лничниете отте лечи а. 

Пенииилипскиот комитет ке дава м е с т и изве 
штај до Земскиот пеничилчнски комитет п?и Минис-
терството на народното здравче за уротрлб^та ва пе 
ницилинот, случаевите који се лечени ео п.:нипиличот 
како и за постигнатите резултати. 

2. Пеницилинот ке се дара на секој болен кадо 
Пеницилинскиот комитет на болницата установи оти 
е даван,ето на пеницилинот индицирано. 

3 Пенииилинот нема да се издава н а приватни ре 
цепти од лекарите ак> истите немаат потврда од 
Пеницилчнскчот комитет во болницата. 

4. Пснчпилимот- ке се ?"»пачучпп-1 от бол 
личните трошкови а према .цената по која се истиот 
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добива од УНРАЛ — Скопје (сега една ампула 
ЗОО ООО единици 390 динари). 

Издавања и материјална страна ке се води вака.* 
а) рецептот за пеницилин ке се потврди од Пе-

иицилинскиот комитет во болницата (најмалку од 
управителот и Два члена на комитетот) 

б) така потврдениот рецепт иде во домакинството 
ва болницата каде ке се устрои специјална книга за 
пеницилин со 6 рубрики; 

1. редни број; 2 дата; 3 име на болниот који го 
добива пеницилинот; 4 задолжував и сумата; 5 на-

платено сума и 6 забелешка. 
Раководитлеот на книгата штом добие таков ре-

цепт го заведуе во книгата и ги пополнуе 1, 2, 3 и 4 
рубрика и ако болниот може одма да го плати пени-
цчдинот се заведуе во рубриката 5 „наплатено" и да 
та и на лицето му се издава квитанцеја а ако е бол 
ниот беден рубриката бр. 5 остануе непополнета. Од 
лицата који се изјавиле оти се бедни ке се тоажи да 
поднесат уверења за бедност од својте народни од 
боои и од како ке го донесе увереното наплатата на 
пенициланот ке се тражи од социјалниот оТдел на 
нивни ге народни одбори Кога се регулира матсриална 

-страна со народниот одбор во рубриката бр 5 ке се 
напише наплатено и дата а на народните одбори ке 
нм се издаде квитанција. 

в) след увелуењето на рецептот во книгата, без 
о б з и р дали е пеницилинот наплатен или не, на рецеп 
тата ке се стави редниот боој од пеницивинската 

Книга, дата и потпис на раководителот на таја книга-
г) таква рецепта иде во аптеката на болнчцта од 

каде ке се земе тражениот пеницилин. Рецептата апте 
Парот е прикључуе кон другите рецепти како доку 
-меит за издавање 

д) пеницилинот који е добиен од „Црвениот крст" 
ке се издава на бедните и во книгата за пеницилин во 
рубрика бр. 5 ке се напише „Издадено бесплатно Лд 
'Црвениот крст" и за истиот нема да се тражи наплата 
од срциалните отдели на народните одбори. 

Мдаистез на народното здравје 
Д-р Попадич е. р. 
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Во врска со Решењето бр. 16 од 21 III 1946 год. 
ва. максимирање цените на млекото и млечните про-
изведенија, Земскиот уред за цени го донесуе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Бр. 17 

Чл. 1. 
Се максимира цената на пресно, варено и кисе-

*>л млеко во продажба на дребно за сите градови на 
Македонија по с л е п и о т начин: 

I. ПРЕСНО МЛЕКО 

1) Во Скопје за 1 кгр. дин. 
2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 

II. ВАРЕНО МЛЕКО 

Ц) Во Скопје за 1 кгр. дин; 
2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 

1/1 КИСЕЛО МЛЕКО 

11,60 
10 — 

13.50 
1 2 -

Л) Во Скопје за 1 кгр. дин. 18 — 
© Во другите градови дин. 16.— 

Чл. 2 
Горните цени се разбират за овчо/кравље, биво-

аешко млеко нормален квалитет во продажба ва дре 
вио ф-ко млекарница, а кое млекзонице го огкупу-
рат од производителите по цените од Решењето бр. 
16 од 21 III на овој Уред. 

Чл. 3 

Народните одбори се задоджуват ова решен*« 
да го спроведат во дело. 

Чл. 4 

Сите други наредби на Народните одбори в-" 
врска со горното се одменуат. 

Чл. 5 

Овоа Решење влегува во сила 8 дева след објавува 
љето му во „Службен весник на Н. Р. Македо^ 
нија". 

е . Ф — е . н . 

Земски За цен» 
Директор. 

Д. Саботков е. р. 
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Министерство на трг. и снаб. 
Демократска Федерална Македонија 

Отдел снабдувал 
Бр. 6915 

26 III 1946 година л 
- Скопје 

На предлог на Министерството на Народното 
-адравје под бр. 30 од 22 Ш 1946 година и Министре* 
ството на Социалчата политика бр. 2053 од 13 III 
1946 година. Министерството на трговца и снабди, 
ење донесува - ' 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определуење на висината, на дажбите од тек* 
стил, кој принадлежи на бремените жени-

1) На бремените жени, ке се отпуштат следните 
видови и количества текстил: 

а) тензух — 6 метра 
б) американ — бело платно — 7.60 см. 
в) бархет 4,40 см-
г) шифон — 1 м. 
Во интерес на здравјето на децата, се задол* 

жуат народните одбори, да отпуштаа! тензух и ши* 
фон необоен, а бархет со прстоја^а б-«ја. 

3) Во местата каде е спроведена купоната сис* 
тема, горниот вид и количество на текстил ке се от-
пушта срешту одрезци од дополнителните поарчачки 
карти за бремени жени „Т". 

4) Во местата каде снабдуењето н а населението 
стануе по список, горниот вид и количество на тек-
стил, ке се отпушта след преставуенето на лекарско 
уверение, да е молителката бремена. На основаш« 
на това уверение, надлежниот народен одбор, ке из-
даде белешка за подигнуеење на нарјадот. 

") Согласно напатствие на Сојузното Министер-
ство за трг. и снабдуење бр. 13526/24, IX 1945 год,, 
определените количества текстил ке се отпуштаат 
на бремените жени след навршуењео на 6-от месец 
на бременоста. 

6) Должни се, народните одбори, да обезбедат 
нужните им количества од горниот текстил- Со таа 
цел, а согласно напатствие™ на ова Министерство: 
под бр. 4098/22.11,1946 година, ке се догтавуе ое!ОБ-
ИО секој месен бројот на бремените жени во местата 
кадг е проведена купената система, односно во ме-
стата, каде снабдуењето на населението се врши на 
основа -на список. 

Бр. 6915 26 III 1946 година. 
Минитср 

за трговца и снаб дуење 
Тоде Ношпал, е. р. 
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Во врска со Решеното бр. 12 на Земскиот уред 
за цени ЗЕ маникирање цените на пресните риби, 
Земскиот уред за цени го донесуе следното 

Р Е Ш Е Њ Е Б Р . 2 0 

Чл. 1 
Се максимира цената на солената риба од наши-

те езера по следниот начин: 

I. Риба од Дојранско езезро: 

1) Перкија I качество за 1 кгр. 
Перкија II качество за 1 кгр. 
Псркија III качество за 1 кгр. 

2) Платица (1—2 кгр.) 
3) Машкудан (до 4 парч. во 1 к г р ) 

б) Крап 
6) Белвнца (сардина) 

7) Села риба ( е т н а ) 
8) Црвеноперка 

И Риба од Охридското езеро: 

1) .Петица за 1 кгр. 
2) Јагула 
3) Пастрва # 
4) Коран (машка пастрва) 
5 Охридска б о т и ц а 
6) Крап 
7) Чаври (мал крап) 
8) Мрена 
9) Платица 

10) Црвсноперка 
11) Плашица 
12) Клен и склобуст 
13) Грунци 

дин. 27,— 
дин. 22,— 
дин. 16,— 
дин. 25,— 
дин. 25.— 
д«н. 35.— 
дин 23 — 
лин. 16.— 
дил. 21 — 

дин. 54,-
дин. 52.-
дин 56-
ди а 53,-
дин. 48-
дин 35 
дин 
дин. 38. 
дин 26. 
дин 21. 
дин 13. 
дич. 19. 
дин. 16. 

9.— 

Чл. 2 
Горните цени се ра«бират н?» едро франко Ох-

барска кооперација или трговец — Дојран или Ох-
рид без секакви дажбина 

Чл 3 
Народните одбори се задолжуат да на основа-

вме горните »ени д ги максимират цените во про-
дажба на дребно согласно Напатствиото на Сојуз-
ниот уред за цени за определував цсниЈе тр10-
вна на едро и древно („Слу+бени саопштеног на 
Сојузниот уред за цени бр. МУП). 

Чл. 4 
Овоа решение влегуе во сило од денот на обја-

вуењето му во „Службен весник на НР Македонија". 
Земски уред за цени 

Директор, 
Д, Саботво — о р . 
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Во согласив со Министерствог > на земеделието 
и шумарството за запазусње на нашето сточарство и 
Обезбедусње на населението со месо 

Н А Р Е Д У А М : 
1. Д а се забрани клањето на јагнина и употре-

јбата на ја! кешко месо од населението. 
2. Забраната за клањето на јагнина и употре-

бата на агнешкото мссо од населението се одне-
сува за в р е м о о од 7 до 14 април т. г. вклучително. 

Народните одбори да следат н а ј с т р м о за ис 
иолче.чието на гсрчото, како з а неисполнение ванов 
ните веднага да бидат подведувани под одговорн-
о с т , 

Министер: 
- за трговија и си&0; уењето 

Тоде Ношпал. е- р. 
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На основание расписот на Сојузното Министер 
ство на Социјалната политика IV. бр. 2582/45 од 1» 
IX 1945 год и со распи сот на истото Министерство 
IV. бр. 3892/45 год, од 25 ХИ 1945 година. 

Р Е Ш А В А М : 

Чл. 1 
Во Министерството на Социјалната политика на 

Н. Р. Македонија се оснива Републиканска инспек«. 
ција на трудот како отсек на оделенијгто за т р у д о . 
вите отношенија и социјалното осигуруене. 

Реонот на оваа Републиканска инспекција на ТРУ1 
дот се простира на целата територија иа Н. Р ( Маке* 
донија. З а вршење на оваа служба инспекцијата ча 
трудот во извесни привредни грани (на пр. саобр^. 
кЈај, рударство) може во согласив со надлежниов 
министер да повика стручни лица од ресорот на Т И Ј « 
Министерства 

Чл. 2 
З а теренската служба н а инспекцијата на трудот? 

се о с т р а т како отсеци во окружните народни од-
бори, Окружни инспекцији на трудот со седиште во 
Скопје Битола и Велес. 

Реонот на Окружната инспекција на трудот ве 
Скопје се простира н а самиот град Скопје и ва цела 
та територија на Окружниот народен одбор Скопје., 

Реонот на Окружната инспекција во Битола са 
просI ира на целата територија на Окружниот наро . 
ден одбор во Битола. 

Реонот нл Окружната инспекција во Велес со 
простира на целата територија на Окружниот наро-
ден одбор во Велес и на целата територија на Окруж. 
ниот народен одбор во Штип. 

Чл. 3 
Во предпријатиата се формираат заштитни одбо-

ри, који ке нагледуат, саветуат и спроведуват во спо. 
разумеиие со управата на предпријатието и работни-
ците, нужните заштини мерки. 

Работничките повереници требе тесно да ссрабо. 
туват со заштитните одбори по прашањата на зрште-
тата на трудот како и хшијенските и техниччите 
мерки за заштитата на животот и здравјето на работ 
нипите 

Секоја прспуска на заштитните мерки заштитни, 
те одбори односно работничките повереници треба* 
Бедната а најдоцна во рок од 24 часа да јават на 
Окружната инспекција на трудот. 

Зтштитгжте одбери во предпријатијата се соста-
вени од 3 лица који се бираат мегју членовите на о д . 
носната месна организација во предпријатието. 

Чл 4 
Во секторот на работата на Р е п у б л и к а н с к а ин-

спекција на трудот спагја и тоа: 
1) Проучавање™ и предлагање н а мерките во вид 

на службата на инспекцијата на трудот; 
2) Проучавање™ на хигијенски и техничките мер. 

ки за заштитата на животот и здравјето на животот 
и здравјето на работниците; 

3) Дава напатствија за едноличен и правилен 
поступак на органите на Окружната инспекција на 
трудот за терен; 

4) Врши надзор над спроведуењето на прописи* 
те и одредбите за хигиенските и технички зашти-
тни мерки; 

5) Врши надзор над спроведувавте на работни*1 

те условија; 
6) Одредуе нужните мерки за заштитата на жн* 

вотот и здравјето на работниците; 
7) Соработуе со Земскиот завод за социјално* 

то осигурусње во вид на статистиката за болестите, 
професионалните болести, несреќите случаеви при 
работа, во вид на истраживањето на причините 
болесничките и несрет пите случајеви во рабо . »та 
като предлага и мерки за предупредуење и спрече« 
вање на тија причини, -



СЛУЖБЕН 

8) Соработува со Земската управа при посреду-
вањето на работата во вид на изнавогјаае на рб ута 
и збринување безработните работници, намештеници 
и ученици како и во вид на правилното навогјање на 
работа на учениците; 

9) Соработува со Земскиот одбор на Еденстве-
вите синдикати на работниците и намештениците во 
вид на работата на заштитните одбори и работнич-
ките повереници; 

10) Решава по жалбите против решенијата на 
Окружните инспекцији на трудот и специјалните 
инспектоои на трудот; 

11) Собира пресудите на трудовите судови; 
12) Изработува годишни извиштај и публика-

ции за службите на инспекцијите на трудот. 

Чл. 5 
Во секторот на работата на Окружните инспекц 

цији на трудот спагја: 
1) Надзор над гите хигијенски и технички за-

штитни мерки во претприатијата, установиле и ор-
ганизациите и над хигиенското квартирување и 
исхранување »а работниците, намештениците и уче-
ниците; ; 

2) Надзор над извршуењето на работните усло-
вила во вид на правилното запослење, работното 
време, надниците и платите, работниот олмор, за-
штитата на жениите работнички и малолетните ра-
ботници, надзор над поавилнот0 запослуење на уче-
ниците, над нивното обучевме и посетува н а струч-
ните школи-курсови, над ученичките домови, како 
и надзор пад иззршуењето на другите преднисанија 
во вид на социјална заштита на работниците, на-
мештениците и учениците; 

3) Проверуење и испитуење причините на болес 
Тите, професионалните болети и несретните случа-
јеви при работата и одрдуење на тие случај«; 

4) Соработка со надлежните санитарни органи 
на народните власти и социалното осигуруење во 
вид на хигиенската заштита на работниците, на-
мештениците и учениците; 

5) Соработка со стручните органи на народните 
власти во вид на техничката заштита на работни-
ците, намештениците и учениците; 

6) Сорабока со синдикалните органи, заштитни-
те одбори и работничките повереници во вид на вр-
шење службата на инспекцијата на трудот; 

7) Одобрував прековремената работа и контро-
лисуење на периодичните прекршуваа на работата; 

8) Посредувањето при склучувањето на колек-
тивните договори и евиденција на колективните и 
ученичките договори; 

9) Евиденција и контрола на трудовите работи 
Во предпријатиајта; 

10) Надзор над водењето на спискови регистри 
и платните книги на работници те, намештен *ците и 
учениците; 

11) Статистиката на несреќите случајеви, профе 
сионалните болести, трудовите спорови и судската 
пракса, тоу деви су до-,и; 

12) Учествувањето на поету лакот при подигнув-
а в и (отворуење) и преиначува? нг претио. *ги'ш -1 

установи со обавезни стручни совети во вид на "^х-
ничките и здравствените осигурања на работата; 

13) Учествувањето во сите комисији и коладуа-
цијите со право на обавезни и стручни совети во вид 
нужните мерки и инсталацији за заштита на живо-
тот и здравјето на работниците, намештениците и 
учениците; 

При вршењето на работата под точка 12 и 13 
'Окружните инспекцији на трудот винаги треба пред 
варително да е известуат Републиканската инспек-
ција на трудот н Да истражат нејзина соработка во 
това от ноше није. 

Чл 6 
Органите на инспекцијата на трудот са должни 

најмалку два пати годишно да извршуат детален 

ВЕСНИК 

преглед на сите предпријатија и установи каји овц^ 
пагјат под нејзин надзор. 

Чл. 7 
Органите и другото особл>е на инспекциата не 

Трудот како и работничките поверници, са должни, 
да чуваат службената тајна во сито прашања ком 
преставуат работната и трговската тајна. 

Чл. 8 
Собствениците (раководителите) иа пред при ('»ГО 

јата, установите и организациите са должни да из* 
вестуат Републчканската инспекција на труди при 
Министерството на соч-гтт-пт, п^™-т на НР 
Македонија во Скопје за секој несретеи случај који 
се случи при работата и К'>(и -1«а ој,;ссчо ке има 
вероватно за последствије смрт или намаление на 
работната способност за повише од три дена, 

Чл, 9 
Сопствениците (раководителите) на предпријати* 

јата, утановите и организации ите са должни дна из* 
вештават надлежнитле Окружни инспекцији на т р у 
дот; 

1) За почнуење и прекинуење на оаботата; 
2) За секоја важна техничка промена во пред« 

пријатиеито, установата или организацијата; 
3) За секој несретен случај и 
4) За бројот и причините на оболената два пати 

годишно, во началото на Јануари и јули за минало" 
то полугодие; по барањето на органите на надлеж-
ните инспекцији на трудот сопствениците (раново« 
дителите) на претпријатијата, установите или орга-
низациите са должни да дадат сите податци који 
са во врска со службата на инспекцијата на трудот, 

Чл 10 
До донесуењето на новиот Закон за инспекции 

јата на трудот важат за другите прашана Вј врие* 
њето службите на инспекцијата на трудот прописи* 
те и напатствијата, који са биле во важнос на ден в 
апрли 1941 година во колку не са противни со теко* 
вините на народно ослободителната борба. 

Чл. II 
Ова решење влезуе во сила со објавувавте в<| 

„Службен весник на НР Македонија.0 

С Ф — С Н. 
Скопје, март 1946 10д. 

Пом. Министер, 
на социјалната политика на НРМ 

Георги Икономов, С. р, 
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РЕШЕНИЈА 
о д п е р с о н и л е н к а р а к т е р 

На основа решење бр 357 на Сојузното Министер 
ство на народното здравлл 

РЕШАВАМ 

да се Д-р Стај ич Александар даде на работа вф 
трудното оделение во Земската болница — Скопје. 

БР 268 

Се назнпчуе Васта Н. Димнтриевич од Сара* 
јево за пом аптекар во IV државна аптека — Он** 
пје. 

Назначението да се смета од деот на Достапу« 
вање БР 267 

Се назначу.' Цветанка Т. Стефанова од Скопје 
ва пом. аптекар во државната аптека Гевгелија, 



Стр« СЛУ РЕСНИК Бр« 9 

Назначениот«) да се смета од дс— ПОС ! Лпу-

БР.. 266 
Се иазначуе Нада Антониева од Скопје за пом, 

Иѕтекар во Земската болнична аптека — Скопје. 
Назначених1« да се смета од денот на поаапу-

»ане. 
БР 264 

Се отменуе решение бр 228 од 1 II 1940 год. 
М-р Нада Поп Гјорчева си остава на старата долж-
ЈОСТ. 

Бр. 278 
Се назначуе Стефан Л. Стефановски од Кичево 

да пом. аптекар во државната аптека — Гостивар. 
Назначението да се смета од денот на постапува 

н»ето. 

Бр. 277 
Се назиачуе Трајко Т. Прешевски РД Скопје за 

лам. аптекар во државната аптека _ Кавадарци. 
- Назначението да се смета од денот на постапу-

вањето. 

Бр. 276 
Се назначуе Киро И. Алексов од Скопје за пом. 

аптекар во IV државна аптека — Скопје. 
Назначението да се смета од денот на постапу-

вавето. 

Бр. 275 
- Се назначуе Петар Н. Влахов з:1 пом. аптекар 

за I државна аптека — Битола. 
Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Бр. 273 
Се назначуе Катарина Јаничевич Убович од Врање 

за пом. аптекар во I државна аптека — Скопје, 
Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Бр. 272 
Се назначуе Добрила М. Сушевска од Куманово 

Ла пом. аптекар во државната аптека Куманово. 
Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Бр. 271 
Се назначуе Светислав Черчнев од Скопје за пом. 

'Аптекар во III државна аптека — Скопје. 
* Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Бр. 270 
Се назначуе Христина Ј. Савовска од Валандово 

За пом. аптекар во I државна аптека — Прилеп. 
Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Бр. 269 
Се назначуе Нада Кочева Михова за пом аптекар 

а® V државна аптека во Скопје. 
Назначението да се смета од денот на постапу-

ването. 

Никола Василев Атанасовски шофер во здр. от дел 
При Окружниот народен одбор се ослободуе од дол-
жност 

Ослободувавте да се смета од денот кога ке на<-
•усне службата, р . Бр. 238. 

Се ослободуе од должност Вело Дувалевски, прм 
служише во детскиот диспанзер поради преминавање 
на друга служба. 

Ослободувањето Да се смета од б III 1946 год 
. Р. Бр. 249 

Се отменуе решението бр 113 од 16 I 1946 год, 
за граѓанската мобилизација на Коца Андова Петру 
шева, истата се назначуе за милосрдна сестра во 
здравствената-станицу при Градскиот народен одбор 
— Велес- Р. Бр. 241. 

Д-р Панче Васков, шеф на здравстеваната стан 
ција при Градскиот народен одбор Велес и в. д око 
лиски референт се назначуе за в. д. референт на здрав 
ниот одел при Окружниот народен одбор — Велес. 
Р. Бр. 242. 

На основание на писмо Пов. бр. 449 од 5 III 191б 
година на Комитетот за заштита на народното здравје 
— Белград 

да се Вера Василевич, акушерка во Земската бол 
ница — Скопје ослободи од досегашната должност 
Р. Бр. 243. 

Се назначуе Бељан Хр. Јанковски за хигиеннст 
во здравствената станица при Околискиот народен 
одбор е. Маџари-

Назначението да се смета од денот на постапу* 
ване. Р. Бр. 244. 

Се назначуе Недџемедин Р. Ибрахимов за хигие« 
нист во оделот за Народното здравје при Градскиот 
народен одбор — Скопје 

Назначевието да се смета од денот на постапу-
ва не. Р. Бр. 245, 
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Решение за цената на. рибата. 
99 Решение за забрана на колење на јаг-
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