
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДАНА НАРОДОТ! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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 

Б р . 3 1 Скопје, среда 31 ц е к м в р и 1947 год. Год. III 

Ракописите ге испраќаат по дупликат на адреса „Службен пее-
вме на НРМ'' - Скопје, ул. Ма итал Титп бр. II Пошт. фаќ. II 

Ракип и сите ве се враќаат. 

Цена на тео, број е 8 динари. Претплата за нела година Ш, 
м пола година 130 - Огласите се примаат ио гарафа објавена во 

бр. 25/4Т год. 

3 0 2 
Врз основа на чл. 13, 14 и 4д од "Законот за драмик 

нито сл,ужбеници, во врска од) Решението ал Прнзнд1и 
умот на Народното собрание на НРМ Број 70.̂  од 
септември ШИ година, и врз основа на член од Ос-
нежната уредба за принадлежноетите на с о ј у з и т е др-
жавни службеници, донесена од Владата на ФН1М, -
Владата на Народна Република Македонија по предлог 
(Од Претседателот на Владата, од Министерот на финана 

виите и од Министерот на трудот, пропишуе 

Уредба 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ УРЕДНАТА ЗА ПРИНАДЛКЖ-
НОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во член 8 од Уредбата за нринадлежностите на др-
жавните службеници на Народна Република Македонија 
ее додаваат, нов втор и трет став, кои што гласат: 

„Исто така, Претседателот на В палата може за по-
едини звања од член 3 од оваа Уредба да ги менуе из-
носите на утр,о чините обемот и пати 

На новите звања, кои би биле установена врз 
основа на овлас/гуењето од поедините уредби за стру-
ката, в'е ја одредуе основната плата Претседателот на 
Владата" 

Член 2 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзиното 
Објавуваа во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 14.145 
24 XII 1947 година 

Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ. 

ЈП. Колишевски, с. р. 
Министер на финансиите, 

Д. Џамбас, с. р. 
Министер на трудот, 
К' Петрушевски, с. р, 

345 
Врз основа чд. 22 алинеја 3 од Законот за ученичк-

ите во стопанството просишуам 

Правилник 
за организација и работа на домовите ' а ученици во 
Стопанството на тер^пријата на Народна Република 

Македонија 

I ОПШТИ ПРОПИСИ 

Член I 

Во места каде што има тридесвт а поведе у ч ^ 
таши во стопанството без неопкодими средства за живот 
надлелшите градски односно околиски народни одбори 

осповуат смесени домови за ученици во стопанството ио 
прописите на овој Правилник;. 

Смесени домови ^ а ученици во стопанството се од-
делни за машки и женски лица. 

Член 2 

Домовите имаат за цел давате на учениците во сто 
панството материална и социјална поткрепа в нивното 
стручно и културно - Просветно издигнував. 

Член Ѕ 

Нужни материјални средства за о с н и в а и издрш 
ка на домовите за ученици во стопанството се предвиду 
ат по годишните буџети на с^оответннте градски (око-

лиски) народни одбори. 
Од учениците во стопанството за нивната издржа-

но домот може т се паптпт\ге по од нивната пла-
та. Големината на впоската на ученикот за издршка с в 

онределуе од соодветниот извртен одбор на народниот 
одбор, при кое што најмал процент од платата да се 
зема од учениците со најголема дневна (месечна) пла-
та, а најголем процент од учениците со најмала дневна 
(месечна) плата 

Државните стопански претпријатија, установи, орга 
н и з и р и о 1 ^морални 1а допиатуат на 

домот разликата мег'у нормираните рампоски за издр-
урлање на учениците и вн-^еките на самите ученици, за 

нивните ученици во стопанството сместени во смесените 
домови. 

Истата разлика за ученици?,^ во стопанството од 
часниот сектор се покрива со дотации од Министерство-
то на трудот на НРМ, до колку таа разлика не к'е може 
да ја покрие народниот одбор со свои буџетни средства. 

Во домот учениците добиваат: храна, жилишт^е, об-
лекло и нужни учебни книги и други матвриали. 

Член 4 

Во домовите за ученици во стопанството ќе се при-
е м о т првенствоно сири ни и ученици чии што родители 
живеат но други населени моста, а мелеат да се при-
мат и ут /ПИНИ од ИСТОТО моето, доколку нивните ро-
ди 0 5-аи односно старатели не можат да ги илдржаваат 

Член 5 

Домовите за ученици во стопанството треба да бач 
днт емусимт во удобни и хигиенска зграда, по возмидо 
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Шос? со двор кој што би можел да се употреби да фвскул 

Секој дом треба да има рачна аптека, а во домови-
те со над 80 ученици треба да има и одделна одаја за 
амбуланта. 

Исто така секој дом треба да има н најнужни напра 
Ши ва гасеше пожар. 

Ф Член в 

Општото раководство на домовите се води од Мини-
стерството на трудот на НРМ. 

Непосредствен надзор над снесените домови вршат 
Ихугветнитв градски (околиски) народни одбори. 

Раководителите на домовите исправаат редовни ме-
т н и известија за работата на домот во минатиот ме^ 
Шеи до соответниот градски (околиски) народен одбор 
) о два примерка. Народниот одбор гг̂  преправа вториот 

Примерок со евентуални свои забелешки, до Министер-
ството на трудот на НРМ. 

1 ПРИМАЊЕ И ОТПУШТАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член о? 

Во домот може да биде примен само ученик во ето-
шаиетвото со заклучен писмен договор за учење. 

При ема авто во домот се врши на основани^ молба-
та што ја поднеле родителот или старателот на учени-
в е . Кон молбата треба да се приложат препис од до-
говорот за уч'ењв и увереше за имотното состојание на 
родителот. 

Решение за примање во домот донесуе надлежниов 
шввршен одбор на народниот одбор,, 

Член 8 

При ириемааето на ученикот во домот, истиот за-
должително треба да биде лекарски прегледан за да се 
установи да ли здравствено одговара за приемаав во 
Ломот. 

За установуење на здравственото состојапие и кон-
трола на телесното развитие на учениците во домот над 
Шегите к'е се извршуе секои шест месеци подробен ле-
карски преглед. 

Резултатите на лекарските прегледи се запигпуат 
до книгата на здравствените прегледи и во здравствена-
ва картотека на учениците. 

Член О 

8а подобра евиденција на учениците во домот се 
водат следните книги: список, картотека и досиета на 
Јунаците . 

Член 10 

Ученикот се отпушта од домот во следните случат 
а) кога положи стручен испит за квалифигшраи ра, 

Ѕотвик; 
б) кога самиот ученик или неговите родители, однос 

Во старатели побараа тоа? 
в) кога ученикот отиде на отслужував редовна Бое-

ва служба; 
г) кела ученикот стане телесно или душевно нсспсн 

'Собен за учење; 
д) ако по своја вина не ја плати определената му 

Поска за издршка ва домот да од два месеца; 

гО ако по неоправдателш! причини Ја напушти сво-а 
Јата работа ва поведе од 10 дена; в 

е) поради повторени тешки дисциплински нарушеа 
Кија. 

Решението ва отпуштање од домот го донесуе т д ^ 
ледениот извршен одбор на народниот одбор, след вглуц 
шуење мнението на соответната синдикална подружница. 

След положував на стручен испит за квалифшш-в 
ран работник ученикот може да остане во домот уште 
Најмногу еден месец. 

III ПЕРСОНАЛ НА ДОМОТ 

Член И 

Персоналот на домот се состои од? 

1.) раководител, 

I) воспитатели 

Ѕ) домаќин 

4) административно — сметководен службеник 

5) медицински техник (медицинска сестра) и 

6) помогатен персонал (готвач, чистачка прислуш 
ник, шивачка и перачка). 

Сиот наведен персонал го назначуе надлежниот из^ 
вршен одбор на народниот одбор, 

Член 12 

Раководителот на домот непосредно раководи со ра^ 
котите на домот и за својата работа е одговорен пред 
Надлежниот народен одбор. 

Наредбите на раководителот, издадени во кругот на 
Неговата надлежност, се задолжителни ѕа персоналот к 
учениците во домот. 

Член 13 

Должностите на раководителот на домот се: 
а) раководство со целокупната работа на домот? 
б) организирање и контрола на работата на персони 

налет во домот; 
в) свикував и раководете на работни конференции 

со персоналот на домот со работната заеднина; 
г) составував на годишен буџет на домот, со по^ 

Пошта на останалиот надлежен персонал; поднесував 
Истиот на одобрував на надлежниот народен одбор и 
грижа за правилното реализирање на приходи^ пред^ 

видени во буџетот и правилно израсходуење на пред^ 
видените во буџетот расходи; I 

д) грижа оа сопи а л нито осигурував на персоналот 
Ега, домот; 

г) предлагање на надлежниот извршен одбор на на^ 
родниот одбор отпуштање или преместував на персона 
лот на домот, кој што не одговара на своите должнстиЅ 

е) исправање редовни месечни известија за 
тата ич домот до надлежниот народен одбоо и 
него надлежното републиканско министерство, 

ж) да соработуе со младинската, синдикалната П 
фронтовите организации и друштвото на Црвениот 
крст по прашањата ва подобрував на животните уело. 
ви ја во домот, како во мат срна лно, така исто в во обран 
ѕоуатодно - воспитно. отншиевде. 



Бр. 87 

Член 14 

Раководи!одот на домот во соработка с^ вмешаа!о 
лита пропашув домашен ред во домот, кој што влогу о 
во сила след одобрение од надлежниот извршен 
на народниот одбор, односно управата па претприја-
тието 

Но пачапто па секои учебна година раколони!го-
ло! на лимот со с е р а т и со воеплтатечнте изработко 
ИЛМИ - '' чд М- " ' ИМ Кој што го 
вдобруе плллсллшм п.ипиле!! одбор на НарОДЧИ0'Ѓ 
одбор 

Член 1 
Ноенитач е "м 1 е ја вршат и.г, сг-мј̂  ^ , о с п т ги л-

Ич работа во домот. Нивниот ч еј од бројот 
на учопипи!е но стопмчч^м'^ јчмот, така да па се-
кои V) ум""" 'п се т е м т ч е ^ : м, во^питгтч. 

Во дом-,! иго со помалку ел 40 ученици работат 4 на 
воспитни5 се и^иолиуе о I м м т м раководител 

Воспитател на домот моле :н "ипо липо со свршена 
учителска ингова, ИЛИ спеииал'Ч1 курс ги воспитателп, 
како I липо со свршено средно пора покани о. 

Член 10 

Должност и 10 па воени гателот се: 
а) да ја врши образовагелно — воспитната работа 

'со учениците; 
да се грижи да учениците редовно одат на ра 

бота и во училиште; 
в) да се интересира за напредокот на учениците во 

работата и \ V ' 1 и штето, во која цел да држи постојана 
врска со работодателнте на учениците и управата на 
училиштето во стопанството; 

п да поднесуе на раководителот Селмани писме-
ни известија за своја.та работа; 

д) да ја согласуе својата воспитна работа во до-
мот со плановите за воспитна работа на синдикалната и 
младинската организација и да се во својата работа пот-
пира на младинското раководство, во домот; 

г') да развива кај учениците политичка свест и љу-
бов коп татковината и кон работата; да настојава да ги 
запознае телесните и душевните својства на секој еден 
ученик и да работа на развивањето на творечките дар-
он, самоиницијативата и самостојноста на ученикот како 
и да бележи сите поважни сведеппја во нивните педа-
гошки листови. 

Член 17 

Должностите на домаќинот се; 
а) да се грижи за набавка на храни толпи продукти 

и други потреби на домот, да ги распределуо истите за 
употреба и пази од оштетуење и расипуење; 

б) да врши набавка на нужниот инвентар за домот, 
да се грижи За поправка на инвентарот и зградата на 
домот и да го пази инвентарот и имотите на домот; 

в) да раководи со работата на помошниот персонал; 
г) да води потребни материјални книги во врска со 

неговата работа; 
д) да води грижа за организирање на противу — по-

ц р н а служба во домот; 

г') да ги врши останалите домаќински работи; 

Член 18 

' Административно-сметководен службеник се навна-
тре само во поголемите домови, каде што е неопходен за 
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правилно воден.е 1и адмниистрагнвно-смбтководна рабо 
та. 

,Истиот ги ве ти 1'ик' м ' V пниетпнтивП П и сметководни 
работи и е одговорен зј, правилно шразходуоње на па-
ричните средства (ирлма прописите ;за дрѕкавного смот-
ко ВО де I ВО. 

Алмипнегативно'-''менаводниот службеник едновре-
мено с елим кополај ,пол (ре.КИСОрЈ. 

Чл'Ч1 19 

Во пималше димеви рамопиа предвидена за адми-
пшмрг^^пвно-смот^ чмдпног слу,којник со води од радово 
Д1Н0ЛОТ II Д' НИ'1 Г. 

ч , е - п 2 0 

Медицинско! т1'кШ!а (медицинска сестра) се грижа 
за з д р а в ч о па учениците н ги еаро^туо сите здрав -
С1 вени м е р м т во домот. с 

Негови!е до скинеш ('е.-
п,) да се грил и за хигиената на ученици те и вооп-

што на домот; 
б) да зема пулсни мерки за превентивна заштита 

на здравјето на учениците; 
в) да контролира подготвувавте на храната и по-

дривањето на чистотата во кујната, како и да се сора-
ботуе при составувањето на листата на јадењата; 

г) да дава прва помои! на заболел ученик и да се 
грижи на истиот да му се даде ллекарска помош; 

е) да е води книгата на ^дразните прегледи на ^ в ' 
ниците во соработка со младинскиот здравствен актив. 

Член 21 

Секое едно лице од персоналот на домот преди ча 
постапи на работа треба да биде медицински прегледана 
за да се установи да ли е способно за вртење на служ-
б а в о ДОМОТ. 

Член 22 

Сите службеници на домот имаат право да се хранат 
во домот од истата храна, која што се готви за учени-
ците. За храната плаќаат во готово, а висината на пла-

ќањето ја определуе надлежниот извртен одбор на на. 
родниот одбор. 

IV РАБОТНА ЗАЕДНИЦА И ЗАЕДНИЦА НА ДОМОТ 

Член 23 

Во секој дом се формира работна заедница на пер-
соналот во која што влегуат: раководителот, воспитате. 

лите, домаќинот, адмиинстративно-ометководниот служба 
ник, медицинскиот тежите ѓи ^еоппск.па свете,н и гтрет-

ставител на учениците. Работната заедница му помага на 
раководителот на домот во раководењето на истиот. 

Заедницата на домот ја образуат учениците, струч^ 
ннот и помошниот персонал на домот. Заседанијата на 
оваа заедница ги свикуе и со истите раководи раководи-
телот на домот. 

Член 24 

^ зениците во домот имаат право на жалба преку 
раководството на ДОМЈГ Д О надлежниот народен одбор. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЃМ. 
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V ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОПИСИ 

Член 25 

Во случаи на леќи грешки против дисциплината во 
домот учениците можат да бидат наказани со следните 
воспитни мерки: 

а) опомена од воспитателот, 
б) укор од воспптателот и 
в) укор од раководителот 
Овие наказанија се објавуат во присаетвие на си. 

те ученици и персонал на домот. 
За тешки дисциплински н а р у ш е ш е , како и во слу-

чај да се констатира дека ученикот е непоправлив, над-
лежниот извршен одбор на народниот одбор може да 
го искључи ученикот од домот, по п р е д л о з и н е на ра-
ботната заедница и раководителот на домот. 

За секое нскључение надлежниот народен одбор е 
должен писмено да го извести Министерството на тру-
дот. 

Член 26 

За своето поведение персоналот на домот е одгово-
рен по прописите за дисциплинарпата одговорност на 
државните службеници 

Член 27 

Надлежните народни одбори се дол-лепи да предви-
дат Правилник за внатрешен ред во домот. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАКЛУЧНИ ОДРЕДБИ 

Члоп 28 

Сите до сега отворени домови за учениците во сто-
панството во НР Македонија треба најкасно до 31 де-

1647 година да сообразат својата организација 
х работа во прописите на овој Правилник. 

Член 20 

Лица кои што во денот на влечење во сила на 
овој Правилник бидат затечени на служба во домовите, 
а земаат пропиенана квалификација, можат времено да 
се вадржат во служба. 

Член 80 

Овој Правилник влегуе во сила во денот на перси 
в^то ебјавуење во „Службен весник на НРМ", 

Бр. 12)83 19-ХИ-1947год. Скопје 

Мшшстер на трудот, 
Кирил Петрушев с. р. 
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Д р ж а в н а театарска школа во Скопје, Министерот, 
вото са просвета на Народна Република Македо-
нија про п и ш у е 

Правилник 
З а у с в о ј с т в о т о и работата на Државната 

театарска школа во Скопје 

Член I 
Задачата на Државната театарска школа е: 

а) да оспособуе нови кадри за актерска и ре-ч 
жисерска работа во театрите и самодејните теа-
тарски групи. 

б) да придонесуе за всспитуење на новите теа-
тарски кадри на основата на реалистечен театар и 
реалистична актерска игра. 

в) да, покрај практично-специа л но изградуење 
им даде на своите слушатели возможности за оп-
што културно изградуење. 

Член 2 

Со школата раководи директорот, кого што 
го назначуе Министерот за просвета на Н. Р. Ма-
кедонија. 

Директорот е директно одговорен на Мини-
стерот за просвети. 

Член 3 

' Административен помошник на директорот е 
секретарот, кого што го назначуе Министерот за 
просвета на Н. Р. Македонија. Секретарот рако-
води со целата административно - финансиска 
служба и директно е одговорен на директорот на 
школата. 

Член 4 

Помошниот персонал на школата го назнзчуе 
Министерот за просвета на Н. Р. Македонија по 
предлог на директорот и спрема укажаната по-
треба. 

Член 5 , 

Преподавателите на школата се редовни и хо-
норарни и ги назначуе Министерот за просвета, на 
Н. Р. Македонија, по предлог на директорот на 
школата 

Член 6 

Преподавателскиот совет на школата те ссчм:-
нуат сите преподаватели. Советот се собира нај-
малку еднаш тромесечно. Седниците на лр^по-
давателскиот совет ги лвик\7е директорот на шко-
лата или од него определениот преподавѕтел. За 
работата на преподавателскиот совет и за него-
вите решења се води записник. 

Член 7 

Преподавателскиот совет дава предлози за 
распределба на часовите по предметите и за рас-
поредот на часовите; изработи7е предлози за до-
полненија и измени на наставната програма и па 
Правилникот за работата на школата,' Дч^несуе 
решенија за извршуење на дисциплинските про-
писи од Правилникот и Дисциплинските правила За 
учениците од средните училишта; предлага нужни 
мерки за унапредуење на наставата, одржуење на 
дисциплината и -за напредок на школата. Во слу-
чај на несогласност при донееуење на решенија, се 
пристапев кон тајно гласање. При поделба на гла-
совите, решава гласот на директорот. 

Записникот на с е д и ш т е на преподава^елски-
от совет го потпиша ат сите присутни преподава-
т е л и , а за ислолнуењето на решенијата о д с о в е т о т 
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се грижи директорот на школата. Одделните мис-
лења се внесуат во записникот. 

Член 8 

Државната театарска школа има свој одделен 
буџет. Во рамките на целата сума за буџетирање 
на школата влегуат: 

1. Платите на директорот, секретарот и помош 
ниот персонал. 

2. Хонорарите на преподавателите; 
3. Расходи за одржуење на интернатската 

зграда-отопление, осветление и т. н. 
4. Расходи за канцелариски и школски мате-

риали, библиотека, драмски материали, раквизит 
и т. н. 

5. Расходи за набавуење и пополнуење на ин-
вентарот. 

Наредба за исплата на хонорарите и матери-
алните расходи издава директорот на школата. 

Член 9 

Наставата во школата трае две години, по нас-
тавни план и програма одобрени од Министерство-
,то за просвета. 

Член 10 

Слушателите на театарската школа можат да 
бидат редовни и вонредни. 

Редовните слушатели треба да имаат најмалку 
четири класа гимназија или на неа равна школа и 
да не бидат помлади од 16 и постари од 28 години 
На исклучително надарени за сцена кандидати, ди-
ректорот на школата може да им одобри да се за-
пишат во школата и без горните услови 

Кандидатите се запишуат во школата по поло-
жениот приемен испит. При приемот повисоките 
школски квалификации даваат предимство таму 
каде сите услови се равни. 

За приемот и искључуењето на вонредните 
слушатели решава директорот на школата. 

Раководителите на самодејните театарски 
групи од Н. Р. Македонија можат по одобрение на 
директорот, како вонредни слушатели, да ги посе-
туат предавањата во школата, било сите, било само 
некои дисциплини, преку целата учебна година или 
само за извесен период. 

Право на сместуење во интернатот и на стипен-
дија имаат само редовните слушатели. 

Член 11 
Учебната година во театапската школа трае од 

Г15 септември до 15 јуни и се дели на два семестра. 
Зимскиот семестар трае од 15 септември до 31 ја-
нуари, а летниот семестар трае од 15 февруари до 
35 јуни. 

Член 12 
Месец и пол пред почетокот на учебната го-

,дина управата нн школата распишуе конкурс за 
примање нови слушатели. 

Приемните испити се вршат мег'у 20 и 31 ав-
густ. На приемниот испит кандидатите работат пис-
мена задача од македонски јазик, цитираат една 
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народна или уметничка стихотворба, раекажуат 
една басна или народна прикаска и изведуат еден 
монолог или парче од ролја од некоја пиеса. Тексто-
вите на рецитацијата, басната, приказната и пар-
чето од ролја мораат да се знаат наизуст. 

Текстовите се по слободен избор. 
На кандидатите им се проба на испитот гласот 

слухот, смислата за ритмика, а потоа оние што 
имаат услови за прием, се праќаат на лекарски 
преглед при кое се обрнуе особено внимание на го-
ворните органи на кандидатот. 

Писмениот испит трае два часа и се врши пред 
усмениот испит. По свршените испити, кандида-
тите што покажале задоволителен резVлтат доби-
ваат право да се запишат во театарската школа. 

Член 13 

Запишуењето на старите слушатели се врши 
мег'у 1 - 1 0 сепемтври а запишуењето на новите 
слушатели по свршениот приемен испит, а нај-
доцна до 15 септември. 

Дополнителни испити и дополнително запи-
шуење можат да се извршат само по одобрение на 
Министерот за просвета. 

Член 14 
За проверка на впечатоците добиени од испит-

ната комисија на приемниот испит, на крајот на 
првата година, мег'у први и петнаести јуни ле 
вршат контролни испити за слушателите од првата 
година. Испитите се полагаат од сите дисциплини, а 
особено сестрано по г сто специалните. Слушате-
лите кои не ќе гокажтг задоволителен успех и за 
кои што во текст на првата година се устано-
вило дека немаат услови за оазвиток, престануат 
да бидат редовни слушатели на школата. 

Член 15 
За проверка на добиенсто знање служат ко-

локвиумите што се држат од сите предмети на 
крајот на зимскиот семестар од првата и втората 
година, мег'у 1 и 15 февруари Колоквиумите 
можат да бидат гисмени и усни. 

Оценките од колоквиут.,ите можат да влијаат 
на крајната оценка од завршниот испит по соод-
ветниот предмет. 

За предметите што се изучуат само во првата 
година, контролниот испит на крајот на првата го-
дина се смета како завршен испит. 

Член 16 
Завршните испити од втората година сс вршат 

мег'у 1 и 15 јуни. Завршните испити имаат општ 
и специален дел. Во специалниот дел слушате-
лите полагаат испит или со ролја во цела пиеса; 
или со ролја во фрагменти од пиеса; или со моно-
лог од ролја и со една рецитација и еден расказ 
или басна. Во општиот дел се полага целиот пре-
минат материал од предметите што се изучуат во 
двете години или само во втората, теоретски и 
практично. 

Завршните испити по македонски јазик и 
општа литература се писмени и усни; а сите 
други се усни За усните испити слушателите 
влечат приготвени прашања 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. 
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VII - група 

Помошници минери во тунели, резачи на камен со 
11евконечна жица, копачи на просени со помошта на кли-
мови ва превртував на груби блокови од камен, копачи 
На канали од камен 8а одвојував на блокови, пенана на 
камен со помошта на тешки чекани и клинови; приучени 
Јаботнини - машинисти и други непосредни помошници 
Ва квалификованл работници - машииисти кои што ра-
Ветат на градежни машини како: компресори, бркачки на 
Ветон и малтер, дробилниии на камен, машини за наби-
в а в на типови, финигаери, булдожери, скреитери, пом-
Цомпи за вода, апарати за заварував и сл. како и - пад 
условно да постојано работат на неко! градежен објект 

приучени работници или помошници на квалификова-
Ши работници кои што извртпуат занаетчиски услуги на 
Градилиштата како: заплачи, нитуачи, ковачи, бравари, 
Тимари, електричари, столари итн. 

VIII - група 

Работници на вадење на груб суров камен; квали-
(ј^иков. 1 работници - мапшнисти кои што работат на 
(Градежни машини споменати во VII - група и под усле-
дија да постојано работат на некој градежен објект - -
Евалификовани работници кои што извршуат занаетчиски 

услуги на градилиштата како: закиначи, нитуачи, ковачи, 
(бравари, лимари, електричари, стслари итн,; ако имат по^ 
шала пракса. 

IX - група 

Квалификовани работници - машинист^ кои што ра„ 
вотаат на градежни машини, споменати под VII - група 
Ш - под условно да постојано работат на некој градежен 
објект - квалифковани работници кои што извршуаг за-
наетчиски услуги на градилиштата како: закивачи, ни-

туачи, ковачи, бравари, лимани, електричари; с т о л а р 
итн.; ако имат средна пракса. 

X - група 

Ковачи и стројари на каменоломи, работници на ва^ 
д е а е груб суров камен со поголема пракса, работници 
на грубо обработував камен, со поголема пракса, 1ва-
лификовани работници - ма ши листи кои што работаат 
на градежни машини споменати под VII - група и - под 
условија да постојано работат на некој градежен објект 

квалификовани работници кои што извршуаат занает-
чиски услуги на градини,пгата како: закивачи, нитуачи, 
ковачи, бравари, лимари, електричари; столари итн.: ако 
се оамостојателни работници. 

XI - група 

Квалификовани рабтници - магпиниети кон што ра-
ботат на грдежни машини споменати под VII - група ш 
под условна да постојано работаат на некој градеше 
објект - квалификувани работници кои што извршуат за-
наетчиски услуги на градилиштата како: е^кивачи. ни-
ту али, ковачи, бравари, лимари; електричари, столар^ 
итн., ако се специалисги и изчршуааг нарочно коми л и ко. 
вани технички и тешки занаетчиски услуги. 

2, Овоа Напатствие влвгуе во сила во неговот обја-
вував во Службен весник на Н.РМ, а ќе се применеа ош 
I декември 1947 година. 

Број 10,929, 28 XI! 1947 година - Скопје 

Министер, на трудов 
Кирил Петрушев о. џ 

Ооглал'^ 
Министер на градежните на НРМ 

Страхил Гигов с, р? 

О Д Р Е Д А К Ц И Ј А Т А 
^Службен весник на НРМ" во текот на 1948 

Ш?е се доствуе само на ние кој ја внесат прет 
платата до крај месен јануари 1948 год. или пак 
Во истиот срок достават на редакцијата писмо 
Во кое се претплатуат на весникот. 

Претплата на Службен весник на НРМ" 
За 1948 год, к'е изнесуе: 

а) за едно полугодие - - - Динари 125.— 
б) за цела 1948 година - Динари 250.— 
,Претплата се внесуе цпеку Народна бздгка ла 

ФНГ/ - Централа за НРМ Скопје, да чековна 
вметка 8.901812 или со поштенска уплатница на 
адреса: „Службен весник на НРМ" Поттикнеш! 
фах 51 - Скопје или во самата редакции 
ЖЈк' М а р ш а л Т и т о бр, 10 = 

Се молат сите должници, кои во текот ни 
1947 год. го примале весникот, а до сега чемаат 
внесена должната сума, тоа да го напраат до 15 
јануари 1948 год. 

Редакцијата го тоставуе комплетот шш 
,,Службен весник на НРМ'' за 1946 год. по цена 
од Динари 250. 

Редакција ѕ а не ѕз̂  I олага со следните броеви 
од 1945 год. 1, 2, 3. 4, 5 и поради тоа итноста 
лите броеви кче ги достави по цена оп Динари 165. 
Исто така редакцијата не располага од 1947 год. со 
броеви 1, 2, 10 и 17, а остана дите броеви се 
достават по цена од Динари 230 за целг година, 

Од Редакција ^Службен весник на НРМ" 
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