
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ 
ПОШТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

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 

Бр. 12 СКОПЈЕ. САБОТА, б IV 1947 Г. Год. Ш г 

I 7 

Врз основа на чл. 9 од Уредба-та за арондација на др-
жавн-ите полоделски добра од општо државно знлчеаие (ОД" 
днот на ФНРЈ гбр, 99 од 10 декември 1946 година л врз 
основава чл/ I од Законот за овлзотуење Владата на На-
редна Република Македонија за донесував Н1 Уредби по 
р.чшањзта од народното стопанство и обн^вгга надвијат! 
(Службен води к на НРМ бр 29 од 28 ноември 1946 година) 

- В а д а п ва Најгадна Републик,а Македонија пропишуе \пед-
1ата 

У Р Е Д Б А 

За арондација на државните земеделски стопанства 
под управа на Министерството за земјоделие и шу-

марство на НРМ и народните одбори 

Длел 1 

Со дел на рационално обработував а што поа,рно нсш-
(шстуеше на земјата, сите неарокдирлни СнегЈуиирааиј зе̂  
ме делава стопанства со кон што у праву е Мини -таро панто за 
Земјоделие и шумарство ца НРМ односно од него об^азув!-
т и е управи, одделенија и отсеци, кадо и ошја земеделска 

^ стопанства со кон што управуат наводните одбора^ а кои 
дато спаѓаат под Законот за државни 1е земјоделски сте-
и клетва (имоти), ќе се арондцрат по прописите нз оваа 
Уредба. 

Член 2 

г Во државни ѕемеделрав згопанства со кои што управуат 
Фрганите од чд. I на оваа Уредба освен побрзаните таква 
во чл. 1 под б) од Законот за д р ж е ш е аоледелска имота 
и чл. 26 точка б) под 2, 27 а 28 точка б) под % од Оишгнот 
закон за народните одбори, спаѓаат и земеделскч имота' 
аоп што служат за потребите за производство на ветериш^ 
ив серуми, вакцини и лекови^ планински и школски имоти 
(стопанства)' 

Член 3 

Недвижимите имоти (земја и згради) на физички и чаова 
правни лица а кооперативни организации, гс^и што се на-

. иогјаат мегју земјиштето на државно земеделско стопанство 
оо ^ои што у праву ат орга,ните од чл. I на оваа Уредба, 
иреминуат без терет во сопственост на Федеративна Народ-
на Република Југославиј,а и се п-редаваат на управа на др-
жавното земе дел еко стопанство, со кое арондирдт. 

Физичките и тажните правна липа и кооперативни орга^ 
' визации ќе добијат во накнада за земеното земјиште, зе-

мјиште од соответната вредност безгерети од земји шев фонд 

на Аграрна реформа И колонизација. Ако овој земјишен 
фонд е исцрпен^ оваа накнада ќе им се д^де од периферно-
то земјиште од држ1В10то земеделско стопан-тво. 

Во нш-.ида за земеното планинско земјиште ќе се да-
дат на физички и чаови правна лица и кооперативни орга-
низации без терег во сопствениот поедини делови од др-
жавното шумско земјиште без шума или со шума. 

При давањето на земјиштето ќе зе има предвид боните-
тот, културат,а, положбата на земјата и другите околности 
кои што влијаат ах одредував на вредноста на земјиштето. 

Член 4 

Ако на недвижимите им 'Ти кои шт-о преминуат во др-
жа-вна мшствеѓОот се нав тјаат згр^н и дгуги објекти, ќе 
се дадат нх физичките и чините пржни лица и к-опера-
тивните организации зграите и останал ате објекти, на Др-
жавното земеделско стопанство, ако постојат на земј-т која 
им се дава во накнада -

Во случај да државното земеделско стопанство нема 
згради и други објекти, кои што би се можеле да в̂ дадат 
во накн.ада во смисла на предниот став, ќе им се дадиг на 
сопствениците ка одземените објекти од фондот на жилиш-
ните и земеделски згради аѕо ги има, или ќе Добијат оште-
та во т р и п,о про пена н-а комисијата што ја спроведув арон-
дацијата. 

Член 5 
Сите укнижби забелешки и предбелешки (интабулацши 

, прибелешки и д?уги терети) во инта^улациочите криги на 
недвижимите имоти на физичките и ча^ноправните лина I 
кооперативни организации до колку не ќе бидат бришани 
до денот на преносот ш земји штето во соптвеиоот на дјн 
жавгга ФНРЈ, ќе се прене-мт н а недвижните амоти кое 
што ќе ги добијат во накнада. 

Член 6 

Арондацијата е задолжителна и се спроведе на бараше 
од директоров на дожјвкио земеделско стопанство од страна 
на комисијата за арондација. 

Комисијата за арондација се постои од три членIV: 
едек: пкртставител на местниот народен одбор, еден претек 
вител на околискиот, извртен одбор и еден ПЈ^еахтвител на 
Министерството за земјоделие и шумарство на НРМ. 

Против решението на комисијата за а.рондација допуштеа 
на е жалба до Министерството а! земјоделие а шумар тео Ја 
НРМ во срок од 15 денј по приемот на решението, 

Решението по жалбата е аравноонажао. 
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Члвћ- 7 
Правново лажгото решение ва арондација служи како 

Основа за земјани и птк.и дренов правото на сопственост и на 
Лутите лрда на доделените гедвижими имоти. 

Член 8 
Сите работи по оваа Уредба како и аемјокнипЈчдоот пре-

лом правото т сои чиенос^г жџ додаденд^го земјиште,, ̂  . 
(бодуат од плакјање такса" 

Член 9 
Се овластуе Министерот ца земјоделието и шума-рството 

т НРМ да пропише Правилник ва приложување ан оваа 
Уредба. 

Член 10 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот, н-а објавуењето во 

^Службениот весник ш НРМ", 

Скопје, И III 1947 година Б,р. 2418. 
г Претседател на Владата на НРМ 

Л, Колишевски 
Министер за земјоделие, и шумарство ка НРМ 

Крсто Симоски 
118, 

На основа чл. 79 став 2 од Уставот на НР Македонија и 
^л. в од Законот ва Владата на НР Македонија, Владата на 
НР Македонија на предлог на Министерот на индустријата 
9 рударството донесуе ^ледната 

У Р Е Д Б А 
,ен о1оЅ10С1д1СН1НИОД ен иићносЈиН и на виј од опеаниов ДО 

индустријата и рударството на НР Македонија 

Член I 
Во' Министерството на индустријата и рударството на 

ДР Македонија се основал к^ко административно — опера-
тивни раширите ли т индустриските и рударските прѕг-
дофатија од републиканско значение ,следните главни 
дирекции: 

1? Главна дирекција на републиканската текгшлга И 
кожарска индустрија; 

2. Главна дирекција на републиканската хемиска инду-
стрија; 

3. Гладна д и р е к н о ва- републитшкото електростопан-
ство и метална индустрија; . г 

4. Главна дирекција на републиканската прехранбен 1 
Индустрија; 

5. Главна дирекција на републиканска градеше инду-
стрија и републиканска рудници/ 

. . ( , ' Чле,н 2 . 

Главните дирекции се непосредно под раководство е% 
Министерот и неговите помошници. . ^ 

^ Член з 
Главните дирекции имаат надлежност која што со вако-

вите и у,редфгге им е дадена, 
Министерот на индустријата и рударството одредуе со 

кои претлрпјатијл од надлежноста на Министерството оДОО̂  
лно на сегашните земски управи ќе унравуе која глави,! 
дирекција. 

Члез 4 
Начело на главната, дирекција стон главев директор, 

кој што непосредно управуе со, сите работи на дирекцијата 

Член в 
Со работите на погонот во главната Дирекција1 управув 

шеф на пафлет, кој што уе,Ш) е и прв заменик Главниот 
директор. 1 

Со кадровските вработи управуе шеф ш кадровските 
работи. 

Со планските работи управуе шеф на планот, а со тих 
Мерциалтшге работи управуе комерцијален шеф. 

Член 6 
Главните дирекции имаат секретаријат кому на чел0 

е секретар. СеИреМа^ог упЈИвуе во правните и општите ран 
боги на дирекцијата. 

Член 7 
Главниот директор, шеф на погонот, и другите шефова 

Си поставуе Министерот на ин-дустријата и рударството веј 
согласност со Претседателот на Владата на НР Македонија^ 

Член 8 
Главниот директор со шефот на погонот^ со шефот на 

шдаовски работи, со шефот зг планот, со комерцијалниот 
шеф и со секретарот чинат колегиум т дирекцијата. Со ко^ 
легиумот ра.ководи главниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот диреѕгоркојј 
што тој го свикуе по сите поважни работа и начелни прач 
шава по поважни технички прашања и поважни прашања 
иа оперативното раководење, како што е ,нзработуење цЅ 
Планот, организација на аретггријат^ето^ закључуење поваж^ 
ни договори, реконструкција, рационализација кнпрти на1 

правните прописи и слична 
Ако главниот директор не се сложув со предло.зите нЗ 

колегиумот, може секој член на колегиум,от да бара одлука1 

од Министерот. 
Ова го обусмвуо извршуењето на' наредбат-а ш главниов 

директор. 
Член 9 

Главните дирекции водат книговодство и администрации 
ја но Н1челата кои што взјвјт за државните ^о^анскд прет^ 
прифатија. 

Член 10 
Поблиска организација, на главните дирекции^ овласти ења 

од главниог директор и шефовите како и прописи за адмао 
кастрацијата донесуе со правилник Министерот на . ивдуч 
егри јата и рударството на НР Македонија. 

Член и 
Ова Уредба ВЈШгуе во сила со денот на објавувањето вз 

„Службен верник на НР Македонија^, 

Скопје, 25 февруари 1947 година. 

ДретчЈедмел на Владата н^ НРМ 
- , - Колишевски 

Министер на ипду зарија и руда,рство 
Миг. Г, Василев, с р. 

119 
На основаше члв 5 став последен од Уредбата за ормк 

нивацијата и надлежноста на државниот завод ооциалзно 
Осигурувал пропшЦуем 

П Р А В И Л Н И К 
за составот и работата на Советот за социачно осигурував 

на НР Македонија 

Член г 
Советот за социјално осигуруен^ е оавегодавен орган а ! 

Министерот на трудот ш ,НРМ' . 
Член % 

Советот 8а социално осигуруваа па НРМ се состои од 
10 постојани членови и толку заменика, Членовите на вов^ 
тот се назначува? од страна на Министерот ца трудот на НРМ 

Кјта се вимево спречени пост-оја^жг^ извози, иодв^ 
важно ги з а м е н а т нивните гасеници; : 1 ' . 1 
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Член 8 
Министер на трудот на НРМ ги вазначуе членовите Да 

^советот и нивните замешан ,од редовите на раководните 
аида кои ќе иу бидат предложени од страна на следните 
ши лиотерства на НРМ: на финансиите, на и н д у с т р и ј а и 
рударството, трговијата и снабдуењего^ гра,деж ате, земјо-
делието и шумарство, народното здравје, претседателот да 
Планската комисија при Владата на НРМ, претседателот на 
Контролната комисија при Владата на НРМ, Единствените 
(риндичати за Македонија и ДрЖ1Вниот завод 8а ооциално 
фсигуруеље филијала во Скопје. 

Мандатот на назначен и те членови трае две годи чи -

Член 4 
Министерот на трудот на НРМ, постојаните членон на 

'(Советот како и нивните за,меници може да ги разреши од 
должноста на членови м советот, преди да истече двогодиш-
јНиот ако това предложат оние раководители кеш ги 
цредложили за. назначуење. 

Во случај ако биде разрешен од должноста некој од 
Постојаните членови на советот, вместо него довагја неговиот 
Определен заменик. Во. таков. случај се п,редлага друго лице 
јва заменик, а заменикот се. нзашчааа за постојанен член на 
оовегот. 

Член б 
Во надлежност на советот за социалното осигурував на 

НРМ сдагја даване на стручни мненија и совети по свито 
проблеми од областа на ооциално осигуруењв на работниците, 
^а,мештеишците и службениците кои ги изнесува Министерот 
Ва трудот на НРМ до разгледуење и проучувал 

Поедини членови при Владат,а на НРМ и Главниот одбор 
ца Единствените синдикати на Македонија, по одделно мо-
лчат да жзнесат по важни предмети и прашања на разме-
н е ш е и проучуење до советот за социалното осигурував ш 
Народна Република Македонија. 

Советот 8а социалнкуго осигурував може през време на 
своите 8 аев да-ни ја да се поубави со разгледував и на други 
прашања кои не се внесени во дневни ред само ако за това 
им.з чистеното на ловечко од приса.тните членон. 

Член 6 
Советот на социалноТо Осигурував н^ НРМ ја врши сво-

јата работа по правилно на своите пленарни 8аседан.ија, а 
решенијата ги донесуе по претресаните предмети и прашана 
оо вишегласие. 

Заседанијата на советот се редовни и изванредни. 
Редовните 8 аев дани ја Н1а советот се одржават два пати 

годишно и това при, прегледот на буџето-проектот на при-
ходите и расходите на филп ја лата н! државниот завод зг 
еоциалло оспорував во гр- Скопје и при прегледот на. за-
вршени сметки и отчетот 

Извонредните заседание се држат по укажаната нужда. 
Со работата на советот и на неговите васе дигај а прет-

седава Министерот на тјрудот на НРМ, а во случај да е тој 
спречен, неговиот помошник. 

' Члек 7 . . -
Ооветот може по укажана нужда по ,одделните предмети, 

?ше проучувале" и у г л е д у е а е тражи по долго време и по 
Ш^ежна работа да ги повери на предварително претресуеае 
а разгледував на одделна комисија од самите членови на 
еоветог и врв оеиошние на нивните извештаи донееуе окон-
Јаателно решение по согласивте на Министерот на трудот на 
Народна Република Македонија. 

До волното члено-вите на комисијата Од претходниот 
вгав, таажат да се повика? некакви онециадиети надвор од 
кругот на членоте на зовгот решава Министерот на трудот 
на Народна Република Македонија. 

Член Ѕ 
Известителите на поодделни прашања кип о Ј а 

ДЈевен Јед за ЗЈседшиетЈ на советот, ги од^дуе М,инистерот 
на трудот а.1 НРМ метју р1ководните сл.ужби т и на Мини-
стер ггв то на тр.удот на НРМ или од страил на Д р в н и о т 
вав 'д за сопијдно осигурував - ф и л и з а во гр. Скопје. 

Мини-стерот на трудот на НРМ одреду е нужниот број 
лица од идеите на 'дужбениците ири Министерството на 
трудот на НРМ за исполнение на с е к р е т а р па и поштетно 
техничка служба во врска со работ гга на советот за соципд-
ното осигурував на НР Македонија. 

Член 9 
За заседЈНијата н-а советот и неговите комисии се вода1 

вши ници-
Член 10. 

Редовните и изванредниге з а с е д а в а на советот за са-
ди али о осигурував ги свикуе Министерот на трудот на НРМ. 
Во по;ажта за заседшиете се одредуе и дневниот ,ред на 
заседанието. 

На члсноите на совегот за редовните васеданија ќе им 
се пракЈЈт пн ,-мени покани кијк.а -но три дена преди да ^е 
одржи зазедлието. 

Ако неко, од член.овите на советот е спречеа да приса-
ствува на заседанието, должен е да јави на секретарот по 
ндкус п 1т што по скор?, за да може Да се покани вместо 

лиего неговиот -заменик,, 
Члеа II 

Овој Правилник ќе влезе во ;ила од денот на публика-, 
вааего му во „Службениот вежиѕ на НРМ". 

Скопје, 1 0 февруари 1947 г-зднна, Бр. 707-47. 
Министер на трудот К. Петрушев 

120 
Со цзл да се услзшно врши геодетската служба, а до 

образуењето на Геодетска управа на Народна Република Ма-
кедоннја сходно чл- 4 од Уредбата за оснивање и надлеж-
носта на главната Геодетска управа донесена од Владата 
на ФНРЈ, - Владата на Народна Република Македонија го 
донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) Одделението за државен премер и катастар, к/̂ е до 

сега беше во составот на Министерството ш финансиите на 
НРМ се префрлуе п?и Претседателството т Владата на На-
родна Република Македонија 

2) 0в1 Решение важи од 25 Јануари 1947 год. 
3) Се овласлуе Претседателот на Владата на Н а р о д а Р.е^ 

публика Македонија да издава нужни наредба , за, спроведува 
а е на ова Решение. 

О в д е , 23 јануари 1947 год Бр. 791. 
, Претседател џа, Владата на НРМ 

Л, Колишевски 
Мините р на финансиите Д. Џамбаз 
121 

Опрема у к шансата ширела, а со цел за дрцрааилно звдеу 
ш а е на стручни ^адрови за нуждате ба ј а т а т а индустрија, 
и во согласив со Министерот на народната просвета И Мвди^ 
етерот на градежна на НРМ, Министерот на инду трката а 
рударството на НР Македонија го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Женското професионално учителско училиште во Ско-
пје да се заколне, бидејки нема возможност да правилно рао̂  
п редел ение на кадровите кои това училиште ги подготвува 

2. При Средното техничко училиште во Скопје да се 
открие тек ти ,тен отсеѕ, во кој да бидат преведени ученич-
ките на горното училиште од последните 2 класа, 
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8, Ученички^ од горните класови ќе влезат во соотвег^ 
авдоми оби ви Техничко училиште но овој ред; 

а) Ученичките од (третиот) 111 клас ќе учат во втора г о 
дика на Сред.ото техничко училиште. 

б) Ученичките од И клас ќе учат во прва годиш на 
Средното техничко училиште. 

4. Програмата за текстилниот отсек на Средното техни-
ч к о училиште во Скопје, ќе ја состои ова Министерство 
џо согласив со Министерството на градежите на НР Македо-
нија која програма да ја ми кат горните два класа. 

6. Ученичките од I клас на ова училиште можат да минат? 
во I клас на Учителска училиште^ 

Овч Решение влегуе во сила со денот на пошишуењетЛ 
См,рт на фашизмот - Слобода на бродот! 

Скопје 10 февруафн 1947 год. Бр. 1873. 

Министер за индустрија и рударство 
Инж. П, Василев, с. р. 

Согласни сме: 
1' Министер т народната просвета: 

Н. Минчев, с. р. 
% "Министер нл палежите 

Т. Ношпал, с. р. 

122 
Да би се овозможило систематското и плпчско отворање 

на курсеви за отварање на нужниот кадар према стопански^ 
от план за 1047 година и перспективниот петгодишен плав) 
што а координирањето на курсевите кој веќе постојат 

Р Е Ш А В А М : 

Да зе образува коордшационен одбор ѕа курсеви при 
Планската комисија на ^Македонија во кој да влезат прет^ 
стави телата на гладните министе;к;тваЈ односно установи: 

1. Планската комисија на НРМ — Васил Ѓорѓовски, на-
чглшк н^ одделение; 

2. МишЈогерпво на индустрија и рударство — Стојам Кен 
сев, началник на планското одделение; 

3. Министерство на просветата — Николинка Јанева, шеф 
на отсек аа стручна настава; 

4' Министерство на градежите — Паскал Симитчиев^ дик 
ректор на техничкото училиште; 

5. Министер тво ма трговијата — Пане Тодоров, шеф не 
отсек за стручна настава; 

6 Министерство т земјоделие и шумарство - Алекса^ 
дар Мишев, шеф на отсек за стручна настава, 

7. Министерство на, трудот - ^ Борислав Личина -
калник на одделение. 

Надлежноста на координациониот одбо,р за курсеви 9 
следната: 

1) Израбтуење на оквирек правилник за курсеви. 
2) Координирање на програмите на курсовите и давање 

па соглас.ив и напатствија во врска со ним, 
3) Давање сугестии за отварање на нуж-ни курсеви. 
4) Косадин^ ^ањето на курсевите на разн,и Министерства 

и уста.нови по однос на најмилиот кадар, препод^взтелнИ 
простории смеитуењего н^ к,урсисгите и н. ка:о и давање 
на првенство ш кур евите према нивното значениве 

г\ Поедини р; нето на наградите на преподавателите и 
давање на елени чатали на и-стите за гтгк.Јжаниот успех. 

Бр П 

6. Одредуење на ц е н т аа примање прв одделн,и куриева 
и какви сведоа н е ва ќе се аздават на свршените курсисти 
ва добиените квалификации. 

7. Праш,ањето на у п ц у е њ е т о на истиве а е д ев^пуењевд 
на -курсот. 

8. С) потонував на разие -дашронорадш во врска со гор-
ните .Т0ЧЗИ' 

9. Соработка на координациониот одбор оо масовитѕ о ^ 
т а ш а ц и и и печатот. 

Од Планската комисија на НРМ^ Бр. 753 од 17 I! 1947 

С. Ф. - О. Н. 
Претседател 

на Планската комисија на НРМ 
К' Мил,овски 
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