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1 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО 
БРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

СО-

Врз основа на нл. 72 од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија Народното собрание на Народна 
Република Македонија на втората седница од 1-то ре 
довно заседание, одржана на 4 јануари 1951 година, 
ги избра во Президиумот на Народното собрание на 
Народна Република Македонија следните народни 
пратеници: 

Претседател Видое Смилевски, 
Потпретседатели: Тоде Ношпал, Реис Шакири; и 

Наџи Сулејман, 
Секретар Филип Брајковски, 
Членови: Лазар Колишевски, Цветко Узуновски, 

Страхил Гигов, Љупчо Арсов, Мара Нацева, Дими-
тар Влахов, Киро Георгиевски, Лилјана Паловска, 
Тихомир Милошевски, Борко Темелковски, Сандре 
Стрезовски, Лилјана Манева, Мито Теменугов и Ми-
то Димитриевски. 

Оваа/Одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 6. ^ 

Скопје, 4 јануари 1951 година. 
Народно собрание на Народна Република 

Македонија 
Секретар, 

Мито Хаџи Василев, с. р. 
Претседател!, 

Д. Стојанов-Мире, с.р. 

У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
во врска со-чл. 5т. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМК Президиумот на На-
редното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
забрана да се носи зар и фереџе, што го донесе На-
родното собрание на НРМ на седницата од 5 јануари 
1951 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ НОСИ ЗАР И ФЕРЕЏЕ 

Член 1 
По сеопшто барање на широките народни маси 

да се отклони вековниот знак на потчиненосга и кул-
турната заостанатост на жената муслиманка и да и' 

чсе обезбеди полна рамноправност и широко учество 
гђо општествениот, културниот и стопанскиот живот 

на земјата, се забранува носењето на зар и фереџе и 
секое покривање на лицето на жените. 

Член 2 
Се забранува жените да бидат присилувани или 

наговараш! да носат зар и фереџе или на друг начин, 
да си го покриваат лицето, како и секое дејание што 
има за цел да се подржува носењето на зар и фереџе 
или да се покрива лицето на жените. 

Член 3 
Со казна лишение од слобода до три месеца или 

со парична казна до 20.000 динари к'е се казнат за 
прекршок: 

а) жените што ќосат зар или (Дереџе односно 
што си го покриваат лицето; 

б) оној што од свој домашен бара да носи зар 
или фереџе односно да си го покрива лицето. 

Член 4 
Со казна лишение од слобода со поправителна 

работа до две години или со парична казна до 50.000 
динари к'е се казни за кривично дело: 

а) кој со сила, закана, уцена или на друг сличен 
начин ги принудува жените да носат зар или фереџе 
односно да си го покриваат' лицето; 

б) кој со злоупотреба на в фоките чувства, со 
ползување на предрасудите и заостанатоста или на 
било кој друг начин, врши пропаганда жените да но-
сат зар или фереџе односно да си го покриваат 
лицето. ч I 

Член 5 
Административно-казнена постапка по прекршок 

ците од член 3 на овој Закон во прва степен води из-
вршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор. 

Член 6 
За постапка по кривичните дела од член 4 на 

овој Закон е надлежен околискиот суд. 
Член 7 

Овој Закон влегува во сила триесеттиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија. 

У. Бр. 1, 
Скопје, 6 јануари 1951 година ф 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, 
Филип Брајковски, с. р. 

Претседател, 
Видое Смилевски, с. р. 
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У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со'чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народно-
то собрание на НРМ го прогласува Законот за пошу-
мување што го донесе Народното собрание ца НРМ 
на седницата од 5 јануари '1951 година, а кој што гла-
си: 

З А К О Н 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ 

Член 1 
Со цел да се претворат голините и кршот во Ш10-

доноени земјишта и под шума, да се заштитат обра-
ботивте површини, комуникациите и градежните об-
јекти; од ветрови и порој ни наноси, да се наголеми 
шумското богатство и прирастот во дрва и да се подо^ 
брат климатските и здравствените услови државата 
му посветува особена грижа на пошумувањето. 

Член 2 -
I Под пошумување по овој закон се рзбира ка-
ко пошумувањето на шумското земјиште, така и по-
шумувањето на нешумското земјиште и подигањето 
на ветрозаштиггни и зелени појаси) и мелиорацијата 
на упропастените шуми. 

Член 3 
Како површини за пошумување доаѓаат вр об-

зир: 1 

1) голините, кршот, опожарените и упропастени-
те шуми, соништа, порој ните површини, како и зем-
јиштата што по својата положба, конфигурација, фи-
зички и хемиски состав и со своите климатски усло-
ви најполезно к'е му послужат на народното стопан-
ство, на здравствените и другите општи интереси на 
народот ако се под шумска култура; 

2) земјиштата за подигање на зелени појаси око-
лу населените места, градежните обекти и комуника-
циите; 

3) земјиштата за подигање на ветрозаштитни 
шумски појаси. 

Член 4 
На пошумување подлежат државните, задруж-

ните и приватните земјишта од член 3 на овој закон. 
Член 5 

Порој ките подрачја, земјишната што с^од инте-
рес" за народната одбрана, за потребите на сообраќа-
јот, за ветроз аштитни појаси и за зелени појаси око-
лу големите места и земјиштата што имаат туристич-
ко-здравствен карактер, како и сечиштата што наста-
нале од 1 јануари 1947 година наваму и другите се-
чишта што к'е настанат во иднина се сметаат како 
приоритетни подрачја. 

Приоритетните подрачја се "пошумуваат пред дру 
гите земјшита. 

Пошумувањето на приоритетните подрачја без 
оглед чија се сопственост го организира и го врши 
државата. 

Член 6 
На целата територија на Народна Република Ма 

кедонија к'е се изврши инвентаризациј а ца земјишта 
та за пошумување. 

Инвентариѕацијата на земјиштата од републи-
ќанско значење к'е ја извршат шумските стопанства. 

Инвентаризацијата на земјиштата од локално зна 
чење и на задружниве и приватните земјишта к'е ја 
извршат околиските односно градските (реонските) 
народни одбори, 

Органите од став 2 и 3 се должни за инвенгари-
зацијата да го известат органот на управувањето од-
носно' сопственикот на земјиштето. 

Роковите и начинот на инвентаризацијата к'е ги 
; пропише Министерот за шумарство, 

Член 7 
Подрачјата за пошумување што со оглед на овош-

јата особена важност за една или поведе стопански 
гранки претставуваат една целост к'е се инвентаризи-
раат посебно. Инвентаризацијата"се врши во согласност 
со органот што е надлежен за раководење на соод-
ветната стопанска гранка. 

Подрачјата од претходниот став што се под упра 
ва на републикански и локални органи односно што 
се задружна и приватна сопственост к'е се инвента-
ризираат од еден државен орган. 

Ако стопанските гранки се од претежен интерес 
за ршубликанските органи инвентаризацијата к'е ја 
извршат шумските стопанства, а ако стопанските 
гранки се од претежен интерес за локалните органи 
инвентаризацијата к'е ја извршат околиските од-
носно градските (реонските) народни одбори во; со-
гласност со' органот надлежен за роководење на со-
одветната стопанска гранка. 

Член 8 
Пошумувањето го вршат: 
1) шумските стопанства во земјиштата од репу-

бликанец значење и во земјиштата што ги инвента-
ризираат по став 2 од чл. 7 на овој закон; 

2) околиските, градските (реонските) односно мес 
ните народни одбори во земјиштата што се наоѓаат 
под нивна управа; 

3) околиските односно градските (реонските) на-
родни одбори во приоритетните земјишта задружна 
и приватна сопственост и во земјиштата што ги ин-
вентаризираат по став 2 од чл, 7 на овој Закон; 

4) задругите во задружните земјишта; 
5) приватните лица во) неприор ите тните земји-

шта што се нивна сопственост. 
Пошумувањето на подрачјата од чл. 7, на свој 

Закон се врши во согласност со органот надлежен за 
раководење на соодветната стопанска гранка. 

Член 9 
Органите во чија управа се наоѓа земјиштето и 

задругите се д,олжни да соработуваат со органите над 
лежни јна инвентаризација и за пошумување. 

Член 10 % 
Приватните . сопственици се должни да му доз-

волат на. надлежниот државен орган да го инвента-
ризира нивното земјиште и да ги пошуми приоритет 
ните подрачја, како и да се грижат за одржувањето 
и за запазување^ на пошуменото земјиште. 

Член 11 
Пошумувањето се врши врз основа на план. 
Тековни планови за пошумување донесува Вла-

дата П01 предлог од, Министерот за земјоделство и шу 
царство, 

/ 
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гласуваат за трајно заштитни шуми. Министерот за 
земјоделство и шумарство може7""согл^сно со пропи-
сите од Законот , за шумите, да одреди некои од но-
воподигнатите шуми да не се сметаат како трајно за 
штетни шуми. 

Член 21 
Доколку радњата не содржи одЗележоци на кри-

вично дело к'е се казни со парична казна до 5.000 
динари или со лишение од слобода до 15 дена: 

1) кој во одредениот рок не ги пошуми одреде-
ните површини; 

2) кој во пошумените пс р шини к'е ги уништи 
или оштети фиданките; 

3) кој пушта добиток 90 пошумените земјишта 
каде Што е забрането гасењето; 

4) кај во пошумените површини ги уништува, 
оштетува или преместува знаците од член 17 на овој 
закон. 

Задругите во своите годишни планови к'е ги пред 
- видат и земјиштата што к'е ги пошумат во текот 

на годината. 
Член 12 , , 

Државата може да го потпомогнува пошумува-
њето на задружните и приватните шумски земјиш.та 
од чл. 27 и 28 од Законот за шумите ако имотната со 
сггојба на сопствеников е толку слаба да неможе во 
целост или делум да ги поднесе трошковите за по-
шумувањето. 

Помошта од Државата може да се состои во да-
вање: 

1) напатствија за пошумување; 
2) бесплатни садници и семиња; , 
3) парични помошта и награди за успешно по-

шумување; 
4) позајмици. 

Член 13 
Министерството! за земјоделство и шумарство, 

народните одбори и с е л а н и т е работни задруги к'е 
обезбедат нужен посадочен материјал за пошумува-
њето на планираните површина, за која цел к'е об-
разуваат и потребни расадници. 

Министерството за земјоделство и шумарство к'е 
издвои шумски површини за добивање на квалитет-
ни шумски семиња. -

Поблиски прописи за образувањето на шумски 
расадници к'е донесе Министерот за земјоделство! и 
шумарство. 

Член 14 
Министерството за земјоделство и шумарство к'е 

обезбеди потребен број стручен кадар за изведување 
на пошумувањето. 

Член 15 
За пошумувањето може да се распише и местен 

самодопринос. 
Член 16 

Пошумените шумски површини ги дуваат орга-
ните на шумската милиција. По потреба и органите 
под чија управа се наог'а пошуменото земјиште мо-
жат да одредат свои специјални чувари. 

Член 17 
Новопошумените површини видно к'е се обеле-

жат со трајни знаци со кои к'е се обрне внимание де-
ка е забрането уништувањето и оштетувањето на 
фиданките, пуштањето! и напасување^ на добиток, 
како и уништувањето и преместувањето на знаците. 

Член 18 
Министерството за земјоделство и шумарство во 

ди општ надзор над пошумувањето, а непосреден 
надзор води соодветното поверенетво за шумарство 
на околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

За извршувањето на планот за пошумување се 
грижат и советите на грабаните за шумарство. 

Член 19 
Во пошумувањето како општо полезна работа др 

жавата се опира и на широките народни маси мо-
билизирајќи ^и преку ^општествените организации 
на работниот народ. 

' Член 20 
Сите новоподигнати шуми по овој закон се пЈш-

Член 22 
Административно-казнената постапка по прекр-

шоците од чл. 21 на овој закон ја води и решенија 
во прв степен донесува извршниот одбор на околи-
скиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор. 

Член 23 
Накнада на штетата причинета во пошуменитѕ 

површини к'е се пресметува по посебен стштетен це 
ног.ник што го донесува Министерот за земјоделство 
и шумарство. 

Член 24 
Поблиски прописи за припаѓањето на овој закон 

донесува Министерот за земјоделство и шумарство. 
Член 25 

Овој закон влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". Ѕ 

У. Бр. 2 
Скопје, 6 јануари 1951 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, ѕ Претседателу 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

4 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народ 
ного собрание на НРМ го прогласува Законот за др-
жавните архиви, што го донесе Народното собрание 
на НРМ на седницата од 5 јануари 1951 година, а кој 
што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ 
I. - ОРГАНИ ЗА ЧУВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОБРА-

БОТУВАЊЕ НА ИСТОРИСКО-АРХИВСКИОТ 
МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Сиот историско-архивсдд. материјал што се на-

ог'а на територијава на Народна Република \Македо-

I 
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ни ја, без. обзир чија е сопственост и во ^ии раце се 
наог'а, се става под особена заштита на државата со 
цел да се зачува и научно проучува. 

Член 2 
Со цел да се собира, штити и научно обработува 

историско^архивскиот материјал се оснива Државна 
архива на Народна Република Македонија со седи-
ште во Скопје. 
' Со одобрение на Владата можат сзоја архива да 
имаат град СЈкопје и историски значајните ^градови. 
Архивите на овие градови ги оснива народниот од-
бор н-а градот. 

Член 3 
Државните архиви стојат под општ надзор и 

општо раководство на Министерот за просвета, наука 
и култура. 

Член 4 
Државната архива на Народна Република Маке 

допија има своја посебна претсметка на приходи и 
расходи во! составот на претсметката на приходите 
и расходите на Министерството за просвета, наука и 
култура. 

^ На чело на Државната архива на Народна Репу-
блика Македонија стои и со нејзините работи непо-
средно раководи директорот. 

Член 5 
Архивите на народните одбори се установи на 1 

народниот одбор што ги основал и се наоѓаат под не-
гов надзор. Тие имаат своја посебна претсметка на 
приходи и расходи во составот на буџетот на народ-
ниот одбор што ги основал. 

На чело на градска архив.а стои и со нејзините 
работи непосредно раководи директорот на архивата. 

Член 6 
Освен иаториско-архивскиот материјал на гра-

дот, архивите од член 5 на овој Закон можат да го 
збираат ћ чуваат историско-архивскиот материјал 
што се однесува до животот и развојот и од стопан-
ската, политичката и култур-на историја на околија-
та чие сед,иште е во градот. 

Член .7 
Поедините државни установи и општествените 

организации можат да имаат свои посебни архиви во 
кои к'е го собираат и чуваат историско-архивскиот 
материјал што настанува Е О нивната работа. 

Решение за установувањето! и оквирдт на рабо-
тата на овие архиви донесува Владата. 

I Член 8 
Универзитетот во' Скопје, музеите, научните ин-

ститути и другите научни и културни установи мо-
жат да имаат збирки од историско-архивски мате-
ријали, Овие установи се должни на надлежните -др -
жавни архиви да им доставуваат сумарен попис на 
историско^архивскиот, материјал што се наог'а кај 
нив. Установлението и обимот на тие збирки го про-
пишува Министерот за просвета, наука и култура. 

Член 9 
При Министерството' за просвета, наука и кул-

тура се оснива, Архивски совет на Народна Републи-
ка Македонија, а при извршниот одбор на градскиот 
народен одбор што има градска архива се оснива ар-
хивски совет на градската архива. Архивскиот совет 
е советодавно стручно тело, 

Членовите на Архивскиот совет на Народна Ре-
публика Македонија ги поставува Владата, а членов 
вите на архивскиот совет на градска архива ги по-
ставува извршниот одбор на народниот одбор на гра-
дат. 

Член 10 
Надлештвата, установите, организациите и по-

единците при кои се наог'а историско-архивски мате 
риј ал се д олжни истиот совесно да го чуваат и оси-
г ура ат од расипување и уништување. Тие се должни 
на Државната архива на Народна ^Република Маке-
донија да и' достават попис на историско-архивскиг 
от материјал со кој располагаат и да ја известуваат 
за си^е промени, како и на органите на државните 
архиви да им овозможуваат да се служат со тие ма-
теријали. 

Државната архива на Народна Република Маке-
донија има право и должност, во оквирот на своите 
надлежности, да врши надзор над чувањето на исто-
риско-архивскиот материјал без обзир во чии ради 
се наог'а тој материјал и за неговото чување да одре 
дува задолжителни мерки за заштита. 

Министерот за просвета, наука и култура е над-
лежен, во согласност со надлежниот министер, да 
може да одреди државните надлештва и уста нези, 
друштвените и задружните организации, верските 
установи и поедрдаците одреден историско-архивски 
материјал да го предадат на државните архиви, како 
и да пропише услови под кои к'е се предава овој ма 
тери јал. 
7 - Член 11 

Државните архиви имаат првенствено правб на 
откуп на историскон-архивскиот материјал. 

. Општествените и задружните организации, вер-
ските установи и поедЈшците не можат да го отту- ( 
дуваат историско-архивскиот материјал ^пред да и' 
го понудат на надлежната архива на откуп. 

Државната архива на која к'е и' биде понуден 
историско-архивскиот материјал на откуп к'е го оба-
вести 'сопственикот, но срок ед 30 дена ед приемот 
на извештајот, дали сака да се ползува со правото 
на првенствен откуп. 

Постапката за проценка на откупениот матери-
јал се врши по правилник што го пропишуваат со-
јузни органи. 

Член 12 
На лицата што не постапуваат по прописот на 

чл. 11 од овој Закон може историско-архивскит ма-
теријал да им биде одземен со накнада според про-
цена на Министерството за просвета, наука и кул-
тура. 

Член 13 
Историско-архивскист материјал може да се из-

несе во1 странство само по предходно одобрение од 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Историско-архивскиот материјал, доколку това 
не е материјал што по сојузните прописи и' припа-
ѓ а на Државната архива на ФНРЈ, може да биде 
изнесен од територијата на Народна Република Ма-
кедонија само- по! предходно одобрение од Министе-
рот за просвета, наука и култура. 

Член 14 
Историско^архивскиот материјал и поедини спи-

си. или делови од истите можат да се објават само' по 
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предходно одобрение од Министерот за просвета, на-
' ука. и култура по предлог од Архивскиот совет на 
Народна Република Македонија. 

Историско-архивските материјали помлади од 20 
година 'можат да се објавуваат само по- предходно 
одобрение од Претседателот на Владата. 

Член 15 
Државната архива на Народна Република Маке 

дони ја може поедини свои историско-архивски мате-
ријали, списи или д,елеви од истите ако најде да се 
од значение само за Некој град или околија да ги 
предаде на архивата на градот доколку ваква постои. 

И. - КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ^ 

Член 16 
Кој, во цел! да го оневозможи чувањето или пол 

зувањето во научни или други спштополезни цели, 
уништи или оштети истбриско-архивски материјал 
или го изнесе во странство^ без предходно одобрение 
од надлежниот орган (чл. 13 ст. 1) к'е се казни за кри-
вично дело со принудителна работа до една година. 

Член 17 
Со административна казна лишение од слобода 

до три месеца Или со парична казна; до 50.000 динари 
к'е се казни за прекршок одговорниот раководител 
односно друго одговорно лице во надлештвата, уста-
новите или организациите, како и поединецот: 

1) што не го чува совесно историско-архивскиот 
материјал што се наог'а кај него, односно кај над-
лештвото, установата или- организацијата или не го 
обезбеди од расипување или уништување; 

2) што на овластените службеници на државни-
те архиви им оневозможува да вршат надзор над чу-
вањето на историско-архивскиот материјал; 

3) што не ја сбавести надлежната државна ар-
хива за истсриско-архивскиот-материјал што се на-
ог'а во негови раци; 

4) што на органите на државната архива јим 
оневозможува да се служат со историско-архивскиот 
материјал "кој се наог'а кај него или кај надлештво-
то, установата или организацијата; 

5) што оштети историско-архивски материјал 
или го уништи без одобрение од наддежната' држав-
на архива; 

6) што без одобрение објавува историско-архив-
ски материјал. 

Член 18 

Административно-казнена постапка по прекршо-
ците одредени во свој Закон води и казни изречува 
извршниот одбор на околискиот односно градскиов 
(реонскиот) народен одбор. 

Ш. - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Прописи за това што се смета за историско-ар-

Хивски материјал, за ползувањето На историско-ар-
^ивскиогг материјал и други прописи за применува-
на на овој Закон донесува Министерот за просвета, 
наука и култура во склад со сојузните прописи. 

Член 20 
/ Овој закон влегува во- сила од денот на објаву-

вањето' во! „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

У. Бр. 3 
Скопје, 6 јануари 1951 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

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

5 
Врз основа на чл. 79 ет. 2 од Уставот на НРМ, по 

предлог од Претседателот на Советот за законодав-
ство! и изградба на народната влаот на Владата на 
НРМ, владата на Народна Република Македонија 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИСИЈАТА ЗА КИНЕМАТО-

ГРАФИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се укинува Комисијата за кинематографија при 

Владата на Народна Република Македонија, обнова-
на со Уредбата за создавањето' на Комисија за кине-
матогр-афија при Владата на Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник да НРМ" бр. 23/47). 

Член 2 
Сите работи од надлежноста на Комисијата за 

кинематографија, освен работите на оперативното ра 
ководство се пренесуваат во надлежнос,т на Мини-
стерството за наука и култура. 

Работите на оперативното раководство од над-
лежноста на Комисијата за кинематографија се пре-
несуваат на претпријатијата и стопанските здруже-
нија на филмските и кинематографски^ претпри-
јатија, према посебните прописи. 

Член 3 4 

Поблиски прописи за спроведувањето На оваа 
Уредба ќ'е донесе Министерот за наука и култура во 
согласност со Претседателот Ма Советов за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
НРМ, а према Општите напатствија од ,Претседате-
лот на Комитетот за кинематографија на'Владата на 
ФНРЈ. 

, Член 4 
Владата На НРМ к'е донесе посебно решени^ за 

органите кои к'е управуваат со недвижниот и ДвиМ-
ниот имот. што е даден на управување на укинатата . 
Комисија за кинематографија. 

Член 6 . ' 
Преносот на работите од надлежноста на уки^ 

натата Комисија за кинематографија во надлежност 
на Министерството! за наука и култура односно на 
претпријатијата и стопанските здруженија ца филм-
ските и Кинематографски^ претпријатија к'е с^ 
спроведе најдоцна во срок од 10 дена. 

Член б 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба преста-

нува да важи Уредбата за создавањето на Комиве 
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јата за кинематографија 'при Владата на Народна 
Република Македонија бр. 6136 од 2 јули 1947 год. 

) . Член 7 
Оваа уредба влегува во сила од денот на обја-, 

вувањето во „Службен весник на НРМ". 
Бр. 5063, 26-ХП-1950 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба ; на народната власт на НРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувања 
Владата на Народна Република Македонија за, до-
несување уредби по прашањата од народното сто-
панство и обновата на земјата, Владата на Народна 
Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕТО, ЗАДАЧИТЕ И РАБОТЕЊЕТО 

НА СТОПАНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА 
КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

, I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ч 
Член 1 

Сите кинематографски претпријатија и сите оп-
штествени кина на територијата на Народна Репуб-
лика Македонија ќе се удружат во Стопанско' здру-
жение на кинематографските претпријатија со цел за 
успешно обезбедување на потребен број' филмови и 
филмски копии за здружените кина, намалување тро; 
шковите на расподелбата на филмовите и правилна 
расподелба на филмовите ^на здружените кина, на-
малување троижоЕите за прикажување филмовите и. 
набавување потребниот материјал и технички сред-
ства за здружените кина, како и со цел за намалување 
трошксвите за одржување и поправки на кинемато-
Графските апаратури и урег'аи на здружените кина. 

Стопанското здружение на кинематографските 
претпријатија послува врз основа на стопанска смет-
ка и има својство на правно лице. 

Секое новооснсвано кинематографско претпри-
јатие и општествено кино на територијата на Народна 
Република Македонија е должно да се вклучи во сто-
панското здружение на кинематографски^ претпри-
јатија. 

Член 2 
Со цел за остварување задачите ОД чл. 1 од 

Оваа Уредба, Стопанското здружение на кинемато-
ѓрафските претпријатија ги врши следните работи: 

1 ) е в грижи за економичното и благовремено 
ћабавување материјали и технички средства потребни 
!за кината, ги проучува условите за набавување и изра-
ботување на материјали и технички средства потреб-
ни за кината, односно врши набавка на поедини Ма-
теријали и технички средства' 3к здружените кина; 

2) Врши услуги во поглед на опјравки монтира-
л е и ^ржување на кинематографски апаратури и 
урегаи за сметка на здружените кина; 

3) врши расподелба на филмови на здружените 
кина (превзимање филмови од Стопанското ^здруже-

ние на филмските претприја,тија, уступање филмски 
копии на кината за прикажување, Одржување фил-
мски копии во исправна состојба, пресметување и 
наплатување на накнади за прикажување на фил-
мови и исплатув.ање приходи ед прикажување фил-
мови на Стопанското здружение на филмските прет-
пријатија, и т.и.) 

4) поднесува предлог на републиканскиот план 
за расподелба на филмови на Министерството за на-
ука и култура; 

5) прегледува нацрти од планови за прикажува-
ње филмови составени од страна на кинематографски-
те претпријатија и општествените кина и доставува 
на кината предлози за одстранување на недостато-
ците или неправилностите; 

6) Оперативно го следи извршувањето на пла-
новите за прикажување на филмови во здружените 
кина, и на овие им доставува предлози во поглед, од-
странување на недостатоците или неправилностите; -

7) оперативно! го следи движењето на приходите 
од прикажувањето на филмовите во здружените Кина, 
полната цена на коцкањето на кинематографските 
претстави, и доставува периодични извештаи на Ко-
митетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ и 
Стопанското здружение на филмските претпријатија 
за тоа; 

8) учествува во одредувањето на цените на кине-
матографските билети и накнадата која кината ја 
плак'акт за прикажување на филмовите; 
, 9) учествува во работата на утврдувањето на ра-
ботни норми и нормативи за трошење материјал' и 
работна снага во областа на прикажувањето на фил-
мските; 

10) учествува во категорисањето на кината; 
11) поднесува предлози до Министерството за 

наука и култура за отварањето на нови кина на те-
риторијата на Народна Република Ма,кедонија; 

12) се грижи за правилното уредување на кине-
матографските сали и урегаите во кината и врши ис-
тражување во поглед усавршувањето на кинемато-
графската техника, подобрување при изградбата на 
кинематографски сали и усовршување процесот на 
прикажувањето (проектирањето) на филмовите; 

13) врши истражување во поглед намалување 
трошковите при прикажување на филмовите; 

14) се грижи за подигање на стручни кадрови за 
потребите на здружените кина; 

15) поднесува предлози до надлежните државни 
органи во поглед разместување на стручниот персо-
нал и пренесување на делови од основни средства од 
едно на друго здружено кино; . ^ 

16) се грижи за размена искуствата помеѓу 
здружените кина, како и применување искуства по-
стигнати во инОетранство в о областа на прикажува-
њата на филмовите; 

17) ја следи инвестиционата изградба за потре-
бите на здружените кина; 

18) врши пропаганда и рекламирање на поедини 
кинематографски приредби; 

19) дава инструкции на здружените кина во по-
глед на еднообразно водење на евиденција и начинот 
на пресметување и исплатување приходите од при-
кажувана на филмови; 

20) превзима потребни Мерки кај надлежните др-
жавни органи и претпријатија во полза на здруже-
ните кина; 

21) врши постојанен надзор и контрола над ра^ 
ботењето на здружените кина во рамките на работите 
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што спаѓаат во задача на Стопанското здружение на 
кикематографските претпријатија и поднесува изве-
штаи на Комитетот за кинематографија на Владата 
на ФНРЈ, на Министерството за наука и култура на 
Владата на НРМ и Стопанското здружение на филм-
ските претпријатија за работата на здружението и 
поедини кина; 

22) донесува производни и финансиски планови 
како и завршни сметки на своите економски органи 
(чл. 17 од оваа уредба). 

Член 3 в в 
Стопанското здружение на кинемато графо ките 

претпријатија се навева под стопанска управа на Ми-
нистерството за наука и култура. 

П 

ОРГАНИ И РАБОТЕЊЕ НА СТОПАНСКОТО 
ЗДРУЖЕНИЕ НА КИНЕМАТОГРАФСКИ^ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Органи на управување и надзор на 
здружението 

Член 4 
Стопанското здружение на кинематсграфските 

претпријатија ги има следните органи на управување 
и надзор: 

а) собрание на, здружението; 
б) управен одбор на здружението; 
в) надзорен одбору на здружението и 
г) директор на здружението. 
2. Собрание на здружението. 

Член 5 
Собранието на здружението е највисок орган 

на здружението. 
Собранието на здружението го сочинуваат прет-

седатели на управните одбори и директорите на ки-
нематографските претпријатија, односно раководи-
телите на кината ако се во прашање кина со кои што 
не управуваат работни колективи. 

На Собранието задолжително присуствува!1: де-
легат од Министерството за наука и култура!, деле-
гатот на Стопанското здружение на филмските прет-
пријатија, членовите на ,управниот и надзорниот од-
бор и директорот на Стопанското здружение на ки-
нематографски^ претпријатија. 

Собранието задолжително се состанува еднаш 
годишно, и тоа по завршетокот на половната годи-
на но најдоцна до 31 март секоја година. 

Собранието мора да биде свикано во вонредно 
свикување ако тоа го побара Министерството за на-
ука и култура или претставници на една третина од 
кината членови на здружението. 

Собранието го свикува управниот одбор на здру-
жението. 

Член 6 
Со работењето на Собранието раководи Претсе-

дател кој се избира од редовите на пр-етставителите 
на Кината — членови на здружението (чл. 5 став 2). 

Собранието одлучува полноважно ако на заседа-
нието е застапено преку половина од кината — чле-
нови на здружението. 

Бр случај работењето на Собранието да се од-
ложи поради недоваг'ање на потребен број претстав-
ници, собранието к'е се свика одново во срок од 10 
Дена, и истото к'е може полноважно да одлучува без 

обзир на бројот на присатните претставници на ки-
ната. 

На Собранието заклучени јата се донесуваат со 
мнозинство на гласови од членовите на Здружението. 

Член 7 
Собранието ги ,врши следните работи: 
1) избира, дава разрешение и сменува членови 

на управниот и надзорниот ^одбор на Здружението; 
2) на органите на здружението дава напатствија 

за работа и ја сдобрава работата на управниот и над-
/ ; х 

3) одредува смерници за работа4 на Здружението; 
4) донесува финансиски план и ја одобрава за-

вршната сметка на Здружението; 
5) раскравува за работата на директорот на здру-

жението и останатиот раководен персонал на дирек-
цијата на здружението; 

6) распрашува за сите поважни и општи пра-
шања за работата на здружението и донесува по ис-
тите соодветни закљученија. 

4 

3) Управен одбор на Здружението 

Член 8 
Управниот одбор на Здружението управува со 

Стопанското здружение на кинематографските прет-
пријатија и за својата работа одговара пред Собрани-
ето на Здружението и Министерството за наука и 
култура. 

Управниот одбор се состои од претседател и 4 
члена, во кој број , влегува и директорот на Здружи 
анета 

Членовите? на управниот одбор, освен директоров 
на Здружението, Ти избира Собранието на Здружени-
ето од редовите на службениците и работниците на 
кината членови на Здружението. За секој член на 
управниот одбор се избира по еден заменик. 

Избраните членови на управниот одбор мораат да 
бидат запослени: на основната делатност на киното. 

Во управниот одбор не може да биде поведе ОД 
,ед,ен член од истото кино. 

Претседателот на Собранието на Здружението Не 
може да биде член на Управниот одбор на Здружеа 
нието. , 

Никој не може да б^де член на Управниот одбор 
едно по друго подолго од две години. 

Директорот на здружението не може да бид^ 
претседател на управниот одбор на здружението. 

Управниот одбор избира претседател од реден4 

на ,своите членови. 
Член б, 

Управниот одбор на Здружението во' рамките на 
својата задача од чл. % ст. 1 од оваа Уредба ги врши 
особено следните работи: 

1) се грижи за извршување заклучоците на СЈо-

бранието на Здружението; 
2) се грижи за извршување задолженијата однос-

но за обезбедувањето правата на кината членови На 
здружението; - , 

3) се грижи за правилното работење на економу 
ските органи на здружението; 

4) управува со финансиското работење на Здру-
жението; 

5) дава директиви за работа на директорот на Здру-
жението и на раководителите на економските органи 
на здружението; 

в) се грижи за по^рјадиот надзор и контрола 
над работата на кинато - чивиеви на здружението; 
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7) -поднесува на ' здружението извештај за ра-
ботата на здружението и на поедини органи на Здру-
жението; 

8) составува извештај за работата на здружени-
ето; 

' 9) донесува правила за организација и работе-
њето на економските органи на здружението; 

10 донесува производни финансиски планови ка-
ко и завршни сметки на економските органи на здру-
жението; 

11) дава предлози на надлежните државни орга-, 
ни за разместување на к а дрските и за пренос на де-
лови од основните средства помеѓу, кинава — члено-
ви на здружението!; , 

12) донесува заклучоци за ревизија на работата 
во поедини кина — членови на здружението; 

13) донесува заклучоци за зголемување на основ-
ните и обртните средства на економските органи на 
Здружението. 

Член 10 
Со 1̂ ел за- проучавање на пооделлни прашања од 

делокругот на работата на Здружението, како и со цел 
за приготвување работата на управниот одбор и Со-
бранието на здружението, управниот одбор може да 
образува посебни, комисии од редовите на своите чле-
нови и персоналот на кината — членови на здру-
жението -

Ц Надзорен Одбор на Здружението 
Член И 

Надзорниот одбор на Здружението има .зѕ\ за-
дача, да. г,о контролира работењето на управниот 0д-
^ор. и директорот ^ на Здружението, на управниот од-
бор и На директорот да им укажува на недостатоците 
и неправилностите во нивното работење и во рабо-

Лед^то на Здружението, а по потреба за тоа да ги 
, ббавестц државните органи надлежни за надзор и 
^одтрола цѓд работата На Здружението. 

Членовите на надзорниот Одбор ги избира Со-
бранието на Здружението во потребен. број од редо-
вите на , службениците и работниците на кината -
членови Ца Здружението. 

- Надзорниот-одбор избира свој претседател од, 
редовите на своите членови. 

5) Заеднички одредби за управниот и-за 
^ - ' надзорниот одбор на Здружението 

Член 12 
Управниот одбор и надзорниот одбор, на Здру-

жението сеизбираат на една година. Мандатот на 
свие одбори, им трае до изборот на нОв одбор. Управ-
ниот и надзорниот одбор и поедини членови на од-
борот можат да бидат сменети и пред да истече вре-
мето за кое се избрани. 

Член 13 
Управниот и надзорниот одбор работат колек-

тивно и донесуваат заклучоци на седниците1. Седни-
ците на управниот одбор и на надзорниот одбор ги 
свикуваат нивните претседатели и тоа седниците на 
управниот одбор, по правило, еднаш во" 6 недели, а 
седниците на надзорниот одбор, по. правило, еднаш во 
3 месеци. 

Претседателот на управниот одбор е должен да 
Свика седница на уадоАршмг одбор и тогаш кога тоа 
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го бара дирекорот на здружението или кој од чле-
новите на управниот одбор на здружението. 

Претседателот на надзорниот одбор е должен да 
свика седница на надзорниот одбор, и тогаш кога това 
го бара директорот на Здружението, Претседателот 
ца управниот одбор на Здружението, мнозинство чле-
нови на управниот одбор или на надзорниот одбор на 
Здружението или претставници на едва третина ки-
на — членови на здружението. 

Управниот одбор и надзорниот одбор на здру-
жението донесуваат полноважни заклучоци ако на 
седницата е присутно преку половина "Од нивните 
членови. 

-Управниот и надзорниот одбор донесуваат заклу-
чоци со мнозинство гласови на присатните членови. 
Во случај на еднаква поделба на гласовите од,лучува 
гласот на претседателот.. 

Член на управниот одбор што не ќе се согласи 
со заклучокот на управниот одбор, своите примедби 
може да ги достави, до Министерството за наука, и 
култура, до претседателот на надзорниот одбор на 
Здружението./и до управните одбори односно до ра-
ководителите на кината-членови на Здружението. 

Член на надзорниот одбор што не к'е се сложи 
со заклучокот на надзорниот одбор, своите примедби 
може да ги достави до Министерството за наука 
и култура и до управните одбори односно до рако-
водителите на кината-членови на Здружението. 

6) Директор на Здружението 

Член 14 . 
Директорот на здружението непосредно раково-

ди со работењето на Здружението сходно законските 
и останатите правни прописи, пО правилата на здру-
жението, а врз основа на соод,ветните стопански п.ла-
нови, заклучоците на Собранието и управниот одбор 
на здружението и напатствија^ на Министерството 
за наука и култура. 

Директорот има како помошен апарат потребен 
број персонал (дирекција на здружението). 

Директорот го поставува и разрешува Министе-
рот за наука и култура. 

Раководниот персонал на дирекцијата на здруже 
нието го поставува директорот на здружението во со-
гласност со управниот одбор на. здружението. Остана-
тиот персонал на дирекцијата на здружението го по-
ставува и разрешува, директорот на здружението. 

Прописи за организацијата на, дирекцијата на 
здружението и за систематизација на работните ме-
ста во дирекцијата Ца здружението донесува Мини -
етерот за наука и култура во согласност со Претсе-
дателот на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на Народна Република 
Македонија а према општите напатствија од Претсе-
дателот на Комитетот за кинематографија на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 15 
Директорот на здружението особено ,е должен: 
1) да организира и раководи на остварувањето 

'заклучоците на управниот (одбор на. ,здружението, 
2) да ги организира подготвителните работи за 

работењето на управниот одбор и Собранието на здру-
жението; во согласност со претседателот на управ-
ниот одбор на здружението да составува дневен ред 
за седниците на управниот одбор на здружението; 

3) да заклучува договори во името на здружени-
ето и истото да го заступува пред државните органи 

СЛУЖБЕН в е с н и к НА а ш ,1 1 у ^— - А - -- : - -
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и во правните односи со поедини физички и правни 
лица; 

4) да го организира и раководи работењето' на 
здружението; 

5) да организира постојанен надзор над работата 
на кината-члрнови на здружението во поглед рабо^ 
тите по кои Здружението има право на надзор; 

6) да раководи со работите на економските ор-
гани на здружението. 

Член 16 
Директорот на Здружението ако смета дека за-

клучокот на управниот одбор на Здружението е про-
тивен на законските и други правни прописи, на 

соодветните стопански планови, напатствијата на 
надлежните државни органи или на заклучоците на 
Собранието на Здружението должен е за тоа веднаш 
да го извести Министерството за наука и култура, а 
по потреба и соодветните органи на републиканската 
др-жавна управа што вршат посебен надзор и контрола 
над работата на Здружението и привремено да го 
опре извршењето заклучокот на управниот одбор. 

Директорот е должен да превземе потребни мер-
ки за извршување неодложните задатоци на здруже-
нието во случај ако управниот одбор на г здружението 
ЕО тој поглед не донел соодветни заклучоци. Во та-
ков случај директорот е должен веднаш на претсе-
дателот на управниот одбор да му предложи свику-
вање седница на управниот одбор на здружението на 
која директорот к'е го извести одборот за превземе-
ните мерки. Претседателот на управниот одбор е дол-
жен да свика седница во срок од 48 саата. 

7) Економски органи на Здружението 
Член 17 . 

За обавување на производдо-комерцијалните ра-
боти од чл. 2 од оваа уредба, Стопанското здружение 
на кинематсграфските претпријатија има свои посе-
бни органи, и тоа: / 

1) агенција за расподелба на филмови; 
2) експозитура за расподелба на филмови; 

3) работилница за одржување и поправка на ки-
нематографски апаратури и урег'аи; и 

4) агенција за снабдување кината со потребен по 
трошен материјал и технички средства. 

Стопанското Здружение на кинематографски^ 
претпријатија може да оснива и други органи за вр-
шење задачи од чл. 1 ст. 1 од оваа Уредба со одо-
брениве од Министерот за наука и култура и 
Претседателот на Советот за законодавство и изград-
ба на народната власт на Владата на НРМ. ^ 

8) Работењето ка Здружението к на неговите 
членови 
Член 18 

Стопанското здружение на кинематографски^ 
претпријатија има свој финаевски план 'и составува 
завршив сметка. 

Основните и обртните средства се образуваат од 
доприноеите на кината - членови на здружението 
и приходите на Здружението. 

Член 19 
Стопанското здружение на кинематографски!^ 

претпријатија ги покрива своите расходи со свои 
приходи. 

Приходи на здружението се: 

1) маржата к цената што Здружението ги напла-
тува од кината за услугите што ги врши на нивна 
сметаа; 

2) доприносот што во Здружението го уплату-
ваат кината-членови на Здружението сразмерно на 

/својот капацитет и висина на своите приходи; 
3) Останатите приходи 
Висината на маржата и цената за услугите ги 

одредува надлежниот државен орган према посто- ^ 
ек'ите прописи, на предлог од управниот одбор на 
Здружението. 

Висината на доприносот ја одредува, по предлог 
од управниот одбор на Здружението, Министерот за 
наука и култура во согласност со Министерот на фи-
нансиите на НРМ. 

Со одбитокот на приходите на Здружението рас-
полага Собранието на Здружението по постоевте 
прописи. 

Економските органи на Здружението ед чл. 17 од 
оваа Уредба работат во составот на Здружени зто, со 
издвоена стопанска сметка во рамките на Стопанска-
та сметка на Здружението. 

Стопанското Здружение на кинематсхграфските 
претпријатија има свои правила. 

Правилата на. Здружението ги донесува собра-
,нието на Здружението. 

Правилата на Здружението треба да содржат 
особено: 

1) Назир и седиште на членовите на Здруже-
нието; 

2) Поблиски одредби за предметот на работата 
на Здружението^ 

3) поблиски одредби за начинот на работата на 
Здружението и економските органи на Здружението; 

4) поблиски одредби за финансиското работење 
, на Здружението и финансиските средства на Здру-
жението; 

5) поблиски Одредби за начинот вршење на над-
зор и контрола на Здружението над работата на здру-
жените ,кираги делокругот на надзорот и контролата; 

6) права и обврски на кината членови на 
Здружението; 

7) санкции (пенали и др.) за повреда обврските 
и правата на членбвите на Здружението; 

8) начин на решавање споровите. 
Правилата на Здружението ги потврдува Мини-

стерот за наука и култура. 
Член 20 

Во случај поедини кинематографски претприја-
тија односно општествени кина — членови на Здру-
жението да не постулат према забелешките и на-
патете и јата на Стопанското здружение на киНемаТ0-
графските претпријатија Здружението задолжител-
но за тоа к'е ги извести надлежните државни ор-
гани, под чија што стопанска управа се нанова ки-
ното, и к'е превземе мерки за остварувања санкции-
те што се предвидуваат во правилата на Здружени-
ето за повреда обврските на членовите На Здруже-
нието. 

III 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Стопанското здружение на кинематографските 

претпријатија к'е. се образува најдоцна во срок од 15 
дена по влегуањето во сила на оваа Уредба. 

Во таа цел првото собрание на здружението к'е 
го свика Министерот за наука и култура веднаш по 
влегувањето во сила на оваа уредба. 
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Член 22 
На Стопанското здружение на кинематографски^ 

те претпр-ијатија на почетокот на работата к'е му се 
обезбеди банковен кредит со цел за образување на 
основни и обртни средства на здружението, а кои 
здружението к'е ги врати од своите приходи. 

Член 23 
Претпријатието за расподелба на филмови и за 

поправка и монтажа на кинопроектори на Народна 
Република Македонија со работилницата за одржува-
ње и поправка на кинематографски апаратура и 
(урег'аи) на Народна /Република Македонија к'е ги 
превземе на упр-авување Стопанското здружение на 

кинематографски^ претпријатија заедно со сите 
плански задачи, правата и обврските, како и со ра-
ботните колективи кои овие организациони единици 
ги имаат, во срок од 15 дена по влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член 24 
Се овластува Министерот за наука и култура во 

согласност со Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
НРМ да пропишува поблиски одредби за спроведува-
њето на оваа Уредба, а према општите напаствија 
,од Претседателот на Комитетот за кинематографија 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 25 
Оваа Уредба влегува ва сила од објавувањето! и' 

во „Службен ресник на ЏРМ". 
Бр. 5064, 26-ХН-1950 год. Скопје 

Претседател на Владата на 
Народна Република Македонија 

Л. Колишевски, с, р. 

7 
Врз, основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за доне-
сување уредби по прашањата од народноно стопан-
ство и обновата на земјата, на предлог од Министе-
рот на внатрешните работи, Владата на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ИОЖАРОПРЕТПАЗНИТЕ МЕРКИ ВО СТОПАН 

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ 

Член 1 
Државните стопански претпријатија и установи 

ОД сојузнзо, републиканец и локално значение, како 
и стопанските претпријатија и установи на задру-
жните и општествените организации, штс̂  се наоѓа-
ат На територијата на Народна Република Македо-
нија, должни се да ги спроведуваат! одредените од 
надлежниот државен орган мерки за обезбедување 
од пожар. 

Член 2 
Директорите односно , раководителите на прет-

пријатијата или установите наведени во предходни-
ст член должни; се на видни места но претпријати-
јата или установите да истакнат објави со преду-
предување кон ћожаропретпазните мфки, а служ-
бениците и работниците што работат во овие прет-
пријатија или устанбви, како и сите лица што ед 

0 

задржуваат во истите должни 'се да се придржуваат 
кон одредените пожаропретпазни мерки. 

Член 3 
Надлежен орган за одредување пожарспрегпа-

зните мерки во стопанските претпријатија и устано-
ви е: 

а) за претпријатијата и установите од републи-
канец и сојузно значење, што се наог'ат на територи 
јата на Народна Република Македонија, - Мини- ' 
ет ер СТЕ. ото на внатрешните работи; 

б) за претпријатијава и установите од локално 
значење, како и за стопанските претпријатија и 
установи на задружните и општествените организа-
ции, — поверенството на внатрешните' работи на 
околискиот односно градскиот народен одбор над-
лежен спрема местото каде се навог'а претпријатие 

г его или установата. 
-Член 4 

Со оглед големината на претпријатието или 
установата, нивното! значење за народното стопан-
ство, начинот и видот на работата, како и распоре-
дот на просториите надлежниот орган спрема одред-
бите од предходниот член донесува решение какви 
псжарспретпазни мерки во секој конкретен случај 
треба да се превзема^ и одредува срок во кој исти-
те треба да се спроведат. 

Надлежниот орган во своето решение за пожа-
ропретпазните мерки нарочно' може да одреди: 

1) да се одстранат експлозивни или лесно запа-
ливи предмети од места што не се погодни за сме- . 
стување на такви. предмети; 

2) да забрани пушење, палење на отворен огин 
или употреба на светилки со отворен пламен на од-
редени места; 

3) да се превземат заштитни мерки против уфр-
лање од надвор на предмети што можат да Причинат 
пожар; 

4) да се воведе постојанен надзор над движење-
то на лицата покрај местата каде се сместени ек-
сплозивни или лесно запаливи предмети; 

5) да се обезбеди достаточна количина вода и 
друг материјал (земја, песок), потребен за гасење 
на пожар, како и да се набават противпожарни; на-
прави и прибори односно протипожарни апарати; 

6) да се уклонат пречки што во случај на по-
жар би пречиле за спасувањето на лулето и имотот 
или движењето и употребата на противпожарните 
возила и направи; 

7) место за сместување на сировите полупро-
изводи или производи; и 

8) други мерки) потребни за отклонување на 
опасности од пажар. ' 

Член 5 
Против решението за одредување на пожаро-

претпазни мерки донесено од поверенството На вна-
трешните рабојги на околискиот односно градскиот 
народен одбор има место на жалба до Министер-
ството на внатрешните работи. 

Против решението за одредуваше на пожари 
протпадни мерки донесено во прв степен од Мини- ^ ч 
стерството на внатрешните работи има место На 
жалба до Владата на Народна Република Македо-
нија. 

Жалбата се поднесува преку органот Пѓѓо го доц-
нел решението во прв степен во срок од 8 дена од 
приемот на решението, 
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Член 6 
Контрола над извршувањето! одредените од на-

длежниот државен орган пожар опретпазни мерки во 
стопанските претпријатија и установи вршат пове-
ренствата на внатрешните работи на околиските,, 
градските односно реонските народни одбори. 

Член 7 
Со парична казна до 5.000 динари или со казна 

поправителна работа до еден месец или со казна 
лишение од слобода до еден месец во колку деј анк-
ето не преставува кривично дело, к'е се казни секое 
лице кое што во претпријатие или установа не се 
придржува кон одредените, пожаропретпазни мерки. 

Член 8 
Административно казнената постапка по прекр-

шоците одредени со оваа уредба во прв степен јцр ја 
води повереникот на внатрешните работи на околи-
скиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор 
спрема прописите на Основниот закон за прекршо-
ците. 

Член 9 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат за 

војните претпријатија и установи. 
Член 10 

Се овластува Министерот на внатрешните ра-
боти по потреба да донесува поблиски прописи за 
извршувањето на ваа уредба. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува 

њето и во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 5065, 26-ХП-1950 год. Скопје. 
У Претседател на Владата на НРМ, 

Лазар Колишевски, с. р. 
ѓ 

'Министер на внатрешните работи на НРМ, 
Цветко У зановски, с. р. 

8 
Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, Владата на Народна 
Република Македонија по предлог на Министерот за 
наука и култура донесува 

У Р Е Д Б А 
за изменување и дополнување на уредбите 
за Македонскиот народен театар, за народни 
театри, за оснивање на Државен ансамбал на 

- народните игри и песни на Народна Републи 
Ка Македонија, за оснивање на Државна 
филхармонија на Народна Република Ма-
кедонија, за отварање Студентски дом во 

Скопје и за куклените театри 

Член 1 . 
Во Уредбата за Македонскиот народен театар 

(„Службен весник на НРМ4 'бр. 34/47 год.) се вршат 
следните изменувања и дополнувања: 

1. После член 4 се додава нов член 4-а кој што, 
гласи: 

„Театарот работи како стопанска установа во 
смисла на член 30 од Основниот закон за буџетот". 

' 2. Во сите членови зборовите „Министер за про 
света" и Министерството за просвета" се заменува-
ат со „Министер за наука и култура" и „Министер-
ство за наука и култура". 

Член 2 
Во Уредбата за народни театри („Службен вес-

ник на НРМ" бр. 40/48) се вршат следните измену-
вања и дополнувања: 

1. После член 5 се додава нов член 5-а кој што 
гласи: 

„Народните театри работат како стопански уста-
нови во смисла на член 30 од Основниот закон за бу 
џетот". 

2. Во сите членови зборовите „Министер за про 
света" и „Министерството за просвета" се заменува-
ат со „Министер за наука и култура" и „Министер-
ството за наука и култура". 

Член 3 
Во Уредбата за оснивање на Државен ансамбал 

на народните игри и песни на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 8/49) се 
вршат следните изменувања и дополнувања: 

1. После член 7 се додава нов член 7-а кој што 
гласи: 

„Државниот ансамбал работи како стопанска ус-
танова во смисла на член 30 од Основниот закон за 
буџетот". 

2. Во сите членови зборовите „Министер за про-
света" и „Министерство за просвета" се заменуваат 
со „Министер за наука и култура" и „Министерство 
за наука и култура". 

Член 4 
Во Уредбата за оснивање на Државната филхар-

монија на Народна Република Македонија („Слу-
жбен весник на Н. Р . М. бр. 11/50) после член 6 се 
додава нов член б-а кој што гласи: 

Државната филхармонија работи како стопанска 
установа во смисла на член 30 од Основниот закон 
за буџетот". 

Член 5 
' Во Уредбата за отварање Студентски дом во 

Скопје (Службен весник на НРМ бр. 3/49) се вршат 
следните изменувања и дополнувања. 

1. После член 7 се додава нов член 7-а кој што 
гласи: 1 у 

„Студентскиот дом рабати како стопанска уста-
нова во смисла на член 30 од Основниот закон за бу-
џетот". 

2. Во сите членови зборовите "Претседател ма 
Комитетот за високи школи, универзитет и научни 
установи" и "Комитет за високи школи, универзи-
тет и научни установи" се заменуваат со "Министер 
за наука и култура" и Министерство за наука и 
кулггура". 

Член 6 ' 
Во Уредбата за куклените театри („Службен ве-

сник на НРМ" бр. 16/50) после член 4 се додава нов 
член 4-а код што гласи: 

"Куклените театри работат како стопански у т к 
нови во смисла на член 30 од Основниот закон за 
будџетопг 
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. . . . . . Член 7 
Оваа Уредба влегува во) сила од денот на обја-

.вувањето во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија" а ќе се прилага од 1 јануари 1951 
година. 

Бр. 5062, 26-ХП-1950 година Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Министер за наука и култура, 

К. Црвенковски, с. р. 

9 
Врз основа н^чл . 20 ст. 2 од Основната уредба 

за промет со запаливи течности (Службен, лист на 
ФНРЈ бр. 58 од 7 јули 1948 година) и чл. 3 точ. 3 
ед Основниот закон за прекршоците, во согласност 
со Министерот на внатрешните работи и Претседа-
телот на Владата, пропишувам 

ПРАВИЛНИК \ 
ЗА ДРЖЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНО-

СТИ ВО ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 , 
Во индустриските и другите претпријатија што 

не се Опстанати во ст. 1 на чл. 20 од Основната уред-
ба за промет со запаливи течности можат да се држат ; 
и чуваат запаливи течности во количини поголеми 
од Потребните за дневна употреба само во специјал-
ни магацини или во! подземни тенкови (цистерни). 

Во специјални магацини можат да се држат и 
чуваат запаливи течности од I група до 2.500 литра, 
Од У група до 5.000 литра и од Ш група 10.000 литра, 

ВО подземни тенкови (цистерни) можат да се 
дрзќат и чуваат запаливи течности од I група до 
20.000 литра, од II група до 40.000 литра и од 3 груќ^ 
До 80.000 литрк 

Магацините за држење и чување на запаливи 
течности, како и подземните тенкови (Цистерни) мо-
раат да бидат изградени согласно прописите на 
Основната уредба за промет со запаливи течности 
и Наредбата за изградба на магацини за држење за-
паливи течности (Службен лист на ФНРЈ 19 од 5 
Јаарт 1949 година). Истите мораат да бидат оддалече-
ни најмалку 100 Метра од фабрички и Жилишни згра-
ди, железнички пруги и други поважни Објекти. 

Член 2 
Во кст магацин можат заедно да со држат за-

Цаливи течности од разлачни групи. Во таков случај 
Секој лита)? пОд дозволената количина запаливи теч-
ности Од I група може да се замени и тоа: со два 
литра Од П фула или со четири литра од Ш група, 
така да вкупната количина на запаливи течности од 
разни групи може да ја достигне количината, пгѓо се 
добива со пресметување спрема количината прописа-
на за сместување запаливи течности од I група. 

Ако се во магазинот сместени запаливи течности 
од разни групи садовите ,Со запаливи течности од 
една група Мораат да бидат одделени од садовите со 
запаливи течности од друга група со простор од нај-
малку 10 међра. 

Член 3 о 
Во работните простории (производни одделенија 

И работилници) на индустриските и другите претг 

пријатија запаливи течности можат да се држат са-
мо во количини потребни најмногу за еден работен 
ден. Ако во претпријатието работата се врши во две 
или три смени, за секоја смена посебно" к'е се зема 

од магацинот потребната количина запаливи те-
чности. . . ' 

Непотрошените количини запаливи течности не 
можат да се држат во' работните простории; истите 
по завршетокот нд работата мора да. се вратат во 
магазинот. 

Количината запаливи течности потребна за еден 
работен ден, односно една работна смена се одредува 
спрема нормативот на сировините. 

Нормативот на сировините и запаливите течно-
сти издвоен на засебен документ, заверен од дирек-
торот на претпријатието, к'е се наог'а при технич-
киот раководител на претпријатието. Контролните 
органи врз основа на орие нормативи к'е контроли-
раат трошењето на запаливите течности за еден ра-

ботен ден односно работна смена,. 
Член; 4 

Магацинот за држење и чување на запаливи те-
чности мора да биде снабден со електрично осветле-
ние, а ако такво нема, за осветление можат да се упо-
требуваат само"ламби со осигурена светлост. 

Во внатрешноста на магацинот Не смее да има 
електрични прекинувачи, шалтери и осигурувачи, а 
електричните водови мора да бидат добро изоли-
рани и инсталирани во ѕидовите. , , 

Електричните ламби, мора да бидат 'осигурани 
или со густа мрежа од жица или со уште едно за-

штитно стакло, така да е невозможно разлетување 
на топло стакло при евентуално пукале на сијали-
шта. , , ( 

Магацинот во кој се држат и чуваат запаливи 
течности не смее даѕсе затоплува, како и во истиот 
да се употребуваат машини и орудија што пр-ичину-
ваат топлина" или искри. 

, Член 5 
Магацинот во кој се сместени запаливи течно- ^ 

сти мора" да се држи секој пат затворен со клуч. 
како и да биде под надзор на одговорно лице. 

Во магацинот можат да влегуваат само лица кои 
во истиот работат, како и овластени контролни ор-
гани, но само во присастЕО на раководителот на 
магацинот. 

Член 6 
Во магацинот во кој се држат и "чуваат запаливи 

течности не смеат да се др-жат други материјали, 
Во магацинот мо^а да се одржува ред; и чистота. 

Член 7 
Во магацинот во кој се држат и чуваат запаливи 

течности не смее да се пуши, пали Огин, како: ки-
брит, секула (чакмаци) и слично, ниЉ да се внесува 
предмет. Што гори: 

Исто така, ако во магацинот подот е од цемент, 
не смее да се влегува со чевли потковани со железни 
клинци' или плочки (блоќеи), како и да се употребу-
ваат железни и други предмети што можат да при-
чинат искри. 

За Горните забрани мора да биде поставено 
предупредување на самиот вл^з во магацинот. 

Член 8 
-Магацинот во кој се држат и чуваат запалива 

течности мора да биде . снабден со потребен' број 
рачни апарати за гасење на подкар со тетрахлорја-
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гленик ИЛИ со јаглена киселина, како и со ,сандаци 
со песок и лопати. 

Бројот на апаратите за гасење на пожар, како и 
потребната количина песок ги одредува надлежното 
покер ене тво на внатрешните работи на околискиот 
односно градскиот народен одбор спрема местото! ка-
де се наог'а претпријатието. 

Апаратите, како и сите други средства за гасе-
ње на пожар мора да бидат БО секој момент во при-
правност и не можат да се употребуват за други це-
ли освен за гасење на евентуално појавен пожар. 

^ Член 9 , 
Запаливи течности во количини под 200 литра 

можат да се држат во лимени и евентуално во ста-
клени садови. Стаклените садови мора да бидат оси-
гурени од надворешни повреди по таков начин што 
к'е бидат сплетени со трска, прачки или сличн,о; 

Запаливи течности ед Ш група во количина под 
200 литра во исклучителни случаи можат да се држат 
и во дрвени садови. 

Запаливи течности во количини поголеми од 200 
литра мора да се држат во метални буриња, а во 
количини поголеми од 1.000 л итра во метални тенко-
ви: (цистерни). 

Запаливи течности од I и II група во количини 
поголеми од 200 л итра мора да се држат во буриња 
ед железни или челични плочи. Бурињата мора да 
имат најмалку два обрача за појакнување. . 

На 'садовите со запаливи течности мора да има 
видлив и јасен натпис ,,Пази, запаливо!". 

Член 10 
Садовит,е во кои се чуваат запаливи течности 

мора секој пат да бидат добро затворени така да 
парата не излегува. Отворите на садовите треба по-
времено да се контролираат за да се провери да ли 
тапите односно капаците не попуштиле. 

Затворени садови можат да, содржат запаливи 
течности најмногу до 95% од својата ,запремина, а 
садовите во кои се држи сумпорјагленик или етар 
До'90%. ^ -

Член И 
Со магацинот во кој се чуваат запаливи течно-

сти мора да раководи одговорно стручно оспособе-
на лице. 

Раководителот на магацинот е сјговоерн за се-
каква неправилност во врска со ракувањето и чува-
њето на запаливите течности. Тој е должен да пре-
вземе секакви потр-ебни мерки за да се спречи из-
бивање на пожар или експлозија. 

Лицата што работат во магацинот во кој се сме-
стени запаливи течности мора да бидат стручно 
оспособени за' давање прва помош во случај на по-
жар или експлозија причинети од запаливи течно^ 
ста. ј 

Член 12 
Запаливи течности може да подига од магаци-

нот само овластено за тоа лице. 
При предавањето на запаливи течности мага^ 

ционерот е должен лицето на кое врши предавање 
да го предупреди за сите особини на течноста, ка-

1ко и за потребната претпазливост и внимателност. 
4 . ЧлЅн 13 

Внесување во магацин, изнесување од магацин, 
како и пренесување на запаливи течности во работ-
ни . простории, може да се врши дење, а само ,во 
исклучителни случаи нок'е и тоа под услов освет-

леното да биде без шп мен и со строга забрана ,на 
престап на незапослени лица. 

Преточување на запаливи течности од тенко-
ви или големи садови може да се врши само со 
пумпи на рачен или електричен погон, или со по-
мош на притисок од заштитни гасови (јаглена ки-
селина или слично), кои во допир со парата од за-
паливи течности не се експлозивни. Ако! преточу-
вањето се вр,ши со помош на бензински мотор, мо-
торот мора да биде поставен надвор од просторија-
та во која се врши преточувањето. 

При преточувањето на запаливи течности, цев-
ките и пумпите што служат за преточување мо-
раат секој пат да бидат во исправна состојба и та-
ка монтирани да е невозможно секакво растурање 
или запалување на течноста. 

Член 14 
При утоварувањето, истоварувањето, пренесу-

вањето и преточ.увањето на запаливи течности, како 
и при чистењето на садовите во кои имало запали-
ви течности, не смее да се пуши, да се употребува 
отворен1 огин или светлост, како и да се работи со 
направи и орудија што можат да причинат искри. . 

Ракувањето со садовите во кои се наог'а или се 
наоѓа,ла запалива течност мора да се врши со нај-
голема внимателност. Овие садови не смеат да се 
фрлаат и чукаат. 

Член 15 
Празни садови направени од негорлив матери-

јал можат да се држат во магацинот само ако се 
добро затворени. 

Празни) буриња Уд горлив материјал, во кои 
имало запаливи течности од П1 група, не можат да 
се држат во магацинот заедно со полните буриња. 

Член 16 
Во работните простории (производни одделени-

ја и работилници) на претпријатијата можат да се 
држат запаливи течности само на места специјално 
за тоа одредени. Овие места не смеат да бидат во 
јблизина на предмети што можат да произведат 
искри или топлина од кои би можела течноста' да 
се запали или експлодира. 

При внесувањето, како и при ракувањето' со за-
паливи течности во работните простории потребно 
е нарочно да се пази запаливата течност да не се 
пренесува близу до места каде би можела' да се 
запали. 

Веднаш след употребата садот со запаливата 
течност мора да се однесе на местото одредено за 
држење на запаливи течности. 

Член 17 
Машините што работат со помош на запаливи 

течности мора да бидат секој пат добро исчистени, 
не смеат да бидат прашливи, нити на себе да имаат 
трагови од запаливи течности. 

Крпите и памукот што се натопени со запали-
ви течности поради прањето или чистењето на ма-
шините или другите предмети мораат да бидат сме-
стени во затворен сандак од негорлив материјал. 
Флеките од истурена запалива течност мораат вед-
наш да се избришат, а местата на подот каде што 
се истурила запалива течност мораат да се поси-
пат со песок. 

Член 18 
, Во секоја работна простори ја . во која се работи 

со запаливи течности мора да се одреди едно лице 
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кое к'е води сметка за да се во односната просто-
рија спазуват прописите за ракувањето со -запали-
ви течности . 

Член 19 
Директорот на претпријатието е должен да во-

ди (постојан надзор над држењето и чувањето на 
запаливите течности во претпријатието, да проверу-
ва како се со нив ракува и да ли се во потполност 
спроведуваат пр-описите за држење и чување на за-
паливи течности. 

Член 20 
Со казна поправителна работа до два месеца 

или парична казна до 20.000 динари, во колку деа-
нието не претставува кривично дело, к'е се казни. 

1. — директор на претпријатие кој не превзе-
ме потребните мерки за држење и чување на за-

паливи течности во претпријатието согласн,о од-
редбиве на овој правилник; 

К м — раководител на производно одделение или 
работилница во претпријатието, ако во истите држи 
запаливи течности во количини поголеми од оние 
што се потребни за еден работен ден односно работ-
на смена, како и ако дозволи неутрошени количини 
запаливи течности да се држат во работните про-
стории по завршетокот на работата; 

3. — одговорен магационер ако во магацинот 
или тенковите држи запаливи течности во количи-
ни поголеми од прописаните со овој правилник; 

4. — одговорен магационер ,ако во магацинот 
со запаливи течности држи и други материјали, ако 
не одржува ред и чисто к'а во магацинот, дозволува 
да се истиот затоплува, да се во него пуши, пали 
огин, како и внесуваат предмети што можат да при- в 
чинат пожар; 

5. — кој во претпријатието држи запаливи теч-
ности на места или во садови што не се специјално 
за тоа одредени; 

6. — кој во магацинот со запаливи течности 
пуши, пали огин, како: кибрит, секала (чакмаци) и 
слично, внесува предмети што можат да причинат 
пожар или влегува со чевли потковани со железни 
клинци или плочки; 

7. кој внесува, изнесува и пренесува запали-
ви течности ,во или од магацин или работна просто-
рија, како и врши преточување на запаливи течно-
сти противно одредбите на овој правилник; 

8. — кој при утоварувањето, истоварувањето!, 
пренесувањето, и преточувањето на запаливи течно-
сти, како и при чистењето на садовите во кои имало 
запаливи течности, како и при чистењето на садо-
вите во кои имало запаливи течности, пуши, упо-
требува отворен огин или светлост, како и работи 
со направи и орудија што можат да причинат по-; 
жар; 

9. — кој ги држи нечисто машините што рабо^ 
' тат со помош на запаливи течности или крпите на-

топете со запаливи течности ги држи противно 
одредбите на чл. 17 од овој правилник; 

10. — кој на било каков друг начин ги крши од-
редбите на овој правилник. 

Член 21 
Административно-казнената постапка по прекр-

шоците од претходниот член во прв степен к'е ја 
води повереникот на внатрешните работи на околи-
скиот, градскиот односно реонскиот народен одбор 
спрема преписите на Основниот закон за прекршо-
ц и ^ . 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето му во „Службен весник на Народна Ре 
публика Македонија". 

Бр. 1074, 22-Х1-1950 год. Скопје 
Претседател на Советот за преработу-

вачка индустрија на НРМ, 
Благој Попов, с. р. 

СОГЛАСНИ: 
Претседател на "Владата на НРМ, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Министер , 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цветко Узуновски, с. р. 

10 
Врз основа на ст. 2 чл. 7 од Уредбата за елемен-

тите на продавната цена на угостителските услуги 
во угостителските дувани на државните угостител-
ски претпријатија, што во продавната цена на уго-
стителските услуги ја засметуват добивката и дано-
кот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

За оквирните стопи на режијата за по-
одделни видови и категории на угости-
телски дук'ани на државните угостител-
ски претпријатија од републиканско и 

локално значевте 

1) ОквирниЈте стопи на режијата за поодделни 
видови и категории на. угостителските дувани на др-
жавните угостителски претпријатија од републикан-
е ц и локално значениве к'е се применуват по про-
писите на ова решение. 

2) Оквирната стопа на режијата на угостител-
ските дук'ани за сместување (хотели и преноќ'ишта) 
се определува, и тоа: 

за хотели на „А" категорија до 200% (двесте од 
сто) . 1 ! 

за хотели на ,,В" категорија до 180% (сто осум-
десет од сто) 

за котели на „С" категорија до 150%. (сто педе-
сет од сто) 

за преноќишта на „С" категорија до 150% (его 
педесет од сто) 

, за преноќишта на „Д" категорија до 140 (сто че-
тириесет о д сто) 

3) Оквирната стопа на режијата за угостителски 
те дувани за исхрана (ресторан!%, гостилници, на-
стани, барови, крчми, ашчќлници, слаткарници, би-
феи) се. определува, и тоа: 

за ресторан!% на „А" категорија до 40% (четиг 
риесег од сто) 

за ресторани! на „В" категорија до 35% (триесет 
и пет од сто) 

за гостилници на „С" категорија до 25% (два-
есет и пет о д его) 

за гостилници на „Д" категорија до 25% (два-
есет и пет од сто) ^ 

за кафани на „А" категорија до 25% (дваесет и 
п^т од ста) ' 

за кафени на „В" категорија до 20% (дваесет од 
сто) 
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за кафани на „С" категорија до 18% (осумнаесет 
од ста) 

за кафани на „Д" категорија до 15% (петнаесет 
о д сто) 

за барови на „А" категорија до 50% (педесет 
о д сто) 

за барови на „В" категорија до 40% (четириесет, 
од сто) 

за слаткарници на „В" категорија до 30% (три-
есет од сто) 

за слаткарници на „С" категорија до 25% (два-
есет и пет од сто) 

за слаткарници на „Д" категорија до 20% (два-
есет од сто) 

за крчми и ашчилници на „С" категорија до 
25% (дваесет и пет од сто) 

за крчми и ашчилници на „Д" категорија до 
20% (дваесет од сто) 

за бифеи на „В" категорија до 20% (дваесет од 
сто) 

за бифеи на „С" категорија до 18% (осумнаесет 
од сто) 

за бифеи на „Д" категорија до 15% (петнаесет 
од сто) ' ! : 1 

4) Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 3762, 22-ХП-1950 год. Скопје. 

Претседател на Комитетот за туризам 5 

и угостителство на Владата на Народ- -
на Република Македонија, 

Андро Палмеров, с. р. 

И 
Врз основа на чл. 79 .став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од Министе 
род1 за саобрак'ај, Владата на Народна Република 
Маке д ни ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТРУЧНОТО ШКОЛО ЗА 
УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД АУТОМЕХА-
НИЧКАТА СТРУКА „ТОШО ДИМОВ" ВО СКОПЈЕ 

1. — Се укинува ,Стручното школо за ученици 
во стопанството од аутомеханичката струка „Тошо 
Димов" во! град Скопје, основано со Уредбата за осни 
вање на стручни школи за ученици во стопанството 
од аутс-механичката струка бр. 4617 од 31-УШт1949 
година („Службен весник на НРМ" бр. 19/49 год.). ^ 

2. — Учениците од укинатото училиште к'е пре 
минат во соответните сродни училишта за ученици-
те во стопанството во надлежност на Градскиот на-
роден одбор на град Скопје. 

— Поблиски напатствија за применувањето на 
ова решение к'е издава, по потреба, Министерот за 
саобрак'ај. 

4. - ,Ова решение влегува во сила од денот на 
,објавувањето во „Службен весник на Народна Репу 
блика Македонија". 

Бр. 5073, 26-ХП-1950 год. Скопје. / 

Претседател на Владата 
. на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски, с. р. 

Министер за сообракај, 
Тоде Ношпал, с. р. 

1? 
Со цел да се овозможи правилното и редовното 

школување на учениците од турското национално 
малцинство во Прилеп, а по предлог на Извршниот 
одбор на Градскиот народен одбор во Прилеп, го до-
несува следното? 

' Р Е Ш Е Н И Е 

За отварање паралелка од Ш клас со турски 
наставен јазик при Полната гимназија „Мирче Ацев" 

- во Прилеп. Ф 

1. При Полната машка гимназија "Мирче Ацев" 
во Прилеп се отвара паралелка од Ш-̂ ти клас со 
турски наставен јазик. 

2. Паралелката., ќе почне со наставата во учеб-
ната 1950/51 година. 

3. Ова Решение влегува во сила од денот на не-
говото објавување, во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 14328, 21—ХИ—1950 година Скопје 

Министер за просвета, 
Димче Стојанов — Мире с. р. 

13 
Министерот за земјоделие на Народна Републи-

,ка Македонија, врз- основа на член 10 од Законот 
за слатководното рибарство на Народна Република 
Македонија, а со оглед на настапилото време за 
природно размножување на рибите Пастрмка и Бел-
вица во Охридското езеро. 

НАРЕДУВА: 
1. Да ловот на рибите Пастрмка и Бел вид а во 

Охридското езеро престане во време и това: За Па-
стрмка од ЗО.ХН. 1950 година! до 16. I. 1951 година, 
а за Белвица од 30. ХП. 1950 година до 1. 1П. 1951 
година. % ' 

2. За Рибарската задруга во град Струга забра-
браната за Пастрмката ќе трае од 30. ХМ'. 1950 год. 
до 10. I. 1951 година. За времето од 10. I. 1951 го-
дина до 16. I. 1951 година, истата се задруга задол-
жува да лови Пастрмка во Струшкото риболовно под 
рачје и икрата од сета уловена Пастрмка задолжи-
телно ке.ја испорачува на Хидро биолошката станиш 
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ца во град Охрид, а уловената риба во тој период 
на време не смее да ја продава до истекот на лов-
остојот. 

3.. Нарушителите на горната Наредба ќе бидат 
казнувани согласно Законот за слатководното ри-
барство на Народна Република Македонија (член 
39—42). 

4. Оваа Наредба влегува во сила од денот на за-
браната на ловот на горе поменатите риби. 

Бр. 22955, 28 - ХЦ - 1950 гор. Скопје 
Министер за земјоделие, 

М. Теменугов, р. 

Комитетот за комунални работи на Владата на 
НРМ во извршеното сравнување со изворниот текст 
установи дека во текстот на Напатствие^ за соста-
вот, изборите и работата на кук'нит^ совети и на 
општото собрание на а т а р и т е , објавено во „Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 33 од 16. декември 1950 
година, се потерале долу наведените грешки и дава 
следната х 

И С П Р А В К ,А 

НА НАПАТСТШПРО ЗА СОСТАВОТ, ИЗБОРОТ 
И РАБОТАТА НА КУЌ НИТЕ СОВЕТИ И НА ОП-

ШТОТО СОБРАНИЕ НА СТАНАТИТЕ 

Во тон. 2 реченица 1 место: „Кук'ни совет се об-
разува во сите зграда што имаат поведе од 3 стана" 
треба , да гласи: „Кук'ни совет се образува во сите 
згради што имаат 3 и повек'е стана". 

На страна 253 колона 1 став 1 пред зборовите 
„Кубниот совет не врши". . . итл. треба да стои 
ред. бр. 3. 

Во тон. 15, втора реченица, зборот „Записник" 
треба да се членува и да гласи: "Записникот го во-
ди" . . . .ИТН. 

Во точ.. 16 место . . . "ме^у свите членови" . . . 
треба да стои:. . . „мег'у своиве членови11... 

Од Коашгетш1 за комунални работи на Владата 
на Народна Република Македонија. 

И С П Р А В К А 

,Во Решението за одредување на приватните ма-
газини и подруми кои што се сметат за национализи-
рани по чл. 2 од Закснрт за изменување и дополну-
вање на Законот за национализација на приватните 
стопански претпријатија објавено во „Службен вес-
ник на НРМ" бр. 14/48 год. Ред. бр. 54 под В гласи 
„Ванчо Костов" Кавадарци, а треба да стои „Ленка 
Костова" Кавадарци. 

Од Околискиот народен одбор — Кавадарци 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страна 

1 Одлука за 'избор Президиум на Народно, 
то собрание на Народна Република Ма-
кедонија 1 

2 Закон за забрана да се носи зар и фереџе 1 

3 Закон за пошумување - 2 

4 Закон за државните архиви 3 

5 Уредба за укинување Комисијата за ки-
нематографија при Владата на Народна 
Република Македонија 5 

6 Уредба "за оснивањето, задачите и рабо-
тењето на стопанско здружение на ки-
нематографските претпријатија 6 

7 Уредба за пожаропретпазните мерки во 
стопанските претпријатија и установи — 10 

8 Уредба за изменување и дополнување на 
уредбите за Македонскиот народен театар, 
за народни театри, за оснивање на Др-
жавен ансамбал на народните игри и пе-
сни на Народна Република Македонија, 
за оснивање на Државна филхармонија 
на Народна Република Македонија, за 
отварање Студентски дом во Скопје иза 
куклените театри И 

9 Правилник за држење и чување на за̂ -
паливи течности во индустриски и други 
%Џ)етприј атиј а 12 

10 Решение за оквирните стопи на режија-
та за поодделни видови и категории на ; 
угостителски дувани/ на државните уго-
стителски претпријатија од републикан-
с кои локално значение - 14 

11 Решение за укинување на Стручно шко-
ло за ученици во стопанството од ауто-
механичката струка „Тошо Димов" во 
Скопје ' , 15 V 

12 Решение за отварање паралелка од Ш 
клас со турски наставен јазик при Пол-
ната гимназија „Мирче Ацев" во Прилеп 15 

13 Наредба за престанување ловот на риби-
те „Пастрмка" и „Белвица" во Охрид-
ско езеро : 15 
Исправка на Напатствието за составот, 
изборот и работата на кубните совети и 
на општото собрание на станарите 16 
Исправка во Решението за одредување 
на приватните магазини и подруми кол 
што се сметат за национализирани 16 

весник на Народна Република Македонија" - Скопје 
Пошт. фах 51 Тел. 1986. Чековна сметка при Народ-

Печатнипд „Гоце Делчер" Г1 — Скопје. 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен 
ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски 

ната, банка — Скопје бр. 801-901812. 


