
Скф! на фашизмот — Слобода ва народот! 

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 

Вр. 1 Скопје, четврток, 12 јануари 1950 година Год. VI 

Ракописите сф испраќаат во дупликат ва адреса: „Службен 
весник ва НР Македонија44 Пошт. фах 51. Скопје« Ракописите 
ве се враќаат. Телефон ов редакцијата и администрација 696. 

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 
2^0 дин*, за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка ври Не-
родна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ — Скопје ВД01ДО 

У К А З 

На основа П ет. 8 од Законот ва почесните »ва-
нија на трудбениците, а по предлог на Владата на НРМ, 
Президиумот ка Народното собрание на Народна Република 
Македонију 

Р Е Ш И 

За квалитативно и квантитативно особено истакнати 
колективни резултати кои што видно допринесуваат кон со-
цијалистичката реконструкција на земјоделието се давааТ 

следните почесни званија и тоа: 
1« ЗАСЛУЖНА ЗАДРУГА, на: 
1. Селанската работна задруга во село Рожден, Ка-

радарска околија; 
2. Селанскаш работна задруга во село Трстеник, Ка-

вадаречка околија; 
3. Селската рабоша задруга во село Р)*тевицав Кра-

товска околија; 
4. (^ланската работиш задруга во село Долно Гуганце 

Светониколска околија; 
{>. сел анекса работа задруга во село Грдовци, Ко-

чанска околна; 
иранската работна задруга во село Гојани, Штипска 

околија; 
<, Селанската работна задруга во село Д. Браници, 

Титов Белешка околија; 
8. Селанската работна задруга во село Дебреши, Го-

стиварска ОКОЛИЈА 
H. Селанец* работна задруга во село Стенче, Гости-

варска околија; 
10. свинската работна задруга во село Отошннца, 

Криво паланечка околна; 
11. селанската работна задруга во село Горно Солње, 

Скопска околија; 
12. светската работна задруга во село Шушш Камен, 

Кумановска околија; 
исламска* а работна задруга во село Кумин Дол, 

Кумановска околија; 
14. селанскага работни задруга во село Сушица, Дра-

чевска околија; и 
15. ^ганската работеа задруга во село Мажу чи шта, 

Прилепска околна. 
11. ЗАДРУГА — БОРЕЦ ЗА ВИСОК ПРИНОС, на: 
I. Суданската работна задруга во село Муртино, Стру-

мичка околија; 
2. Селанската работна задруга во село Секирник, Стру-

мичка околија; 
3. Селската работна задруга во село Барово, Кава-

дерека околија; 
4. Селанската работна задруга во село Миравци, Гев-

гелиска околија; 
5. Селанската работна задруга во село Стој&ково, Гев-

блиска околија; 
6. Селанската работни задруга во село Вратница, Те-

товска околија; 
1* Селаноката работна задруга во село Стојковци, 

Скопска околија; 
У. Бр, 27 

Скопје, 28 ноември 1949 година. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов, е. р. Богоја Фотев е. р-

У К А З 
На основа чл. 16 ст. 1 од Законот за почесните 

»ванија на трудбениците, а по предлог на Претседателот на 
Владата жЈ НРМ, Презтиумот на' Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Р Е Ш И 

За допринесување со својата работа и со заложу-
вањето кон зајакнувањето и развивањето на задругата и 
задружниот имот и за истакнување во исполнувањето на 
обврските спрема државата на работниот народ се дава 
следното почесно звање 

ЗАСЛУЖЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ-ЗАДРУГАР и тоа на: 

1. БОРИС АЛЕКСОВСКИ, член на Селанската работ-
на задруга во е. Црновец, Битолска околија; 

2. БЕДАН ГЕОРГИЕВСКИ, член на Селанската ра-
ботна задруга во е. Црнобуки, Битолска околија; 

3. ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, член ма Селанската работна 
задруга во е. Баренани Битолска околија; 

4. ГЕОРГИ СЕКУЛОСКИ, член на Селанската работна 
задруга БО е. Балетани, Битолска околија; 

5. СЛАВКА ГЕОРГИЕВА, член на Селанската работ-
на задруга во е. Ротино Битолска околија; 

6. МАРА КУБУРОВА, член на Селанската работна 
задруга во е. Породин, Битолска околија; 

7. ЈОНЧЕ ТРАЈКОВСКИ, бригадир во Селанската ра-
ботна задруга во е. Шаночареј, Охридска околија; 

8. СТАВРЕ ЈАНЧЕСКИ, член на Селанската работна 
задруга во е. Мешеиште, Охридска околија; 

9. АМЕД ОСТРЕЖИ, член н а Селанската работна 
задруга од го. Дебар; 

10. ЈОСИФ МАНЕВСКИ, член на Селанската работна 
задруга од е. Дихово, Битолска околија; 

И . СТАНА МИТЕВА АНДОВА, член на Селанската 
работна задруга во о, Отошница, Криво Паланечка око-
лија; 

12. ФРОСКА МИЛЕСКА, член на Селанската работна 
задруга во е. Стојковиќ Скопска околија; 

13. ЈУСИН МУРАТИН, член на Селанската работна 
задруга во е. Форино, Гостиварска околија; 

V 14. ЕНВЕР ШУКРИ, член на Селанската работна за-
друга во е. Љубин, ѓорче Петровска околија; 

15к ИЛИЈД БОРИСОВСКИ, член на Селанската ра-
ботна задруга во е. Г. Солње, Скопска околија; 

16. ЈОВАН ПЕТРУШЕВСКИ, член на Селанската"ра-
ботна задруга во е. Витанци, Титов Велешка околија; 

17. ИМЕР ИСАК, член на Селанската работна задру-
га во е. Никиштани, ѓорче Петровска околија; 

18. ТОДОР СТОЈКОВСКИ, член: на Селанската ра* 
ботна задруга во е. Ресава, Кавадарска околија; 

19. ДОНЧО МИТРЕВСКИ, бригадир во Селанската 
работна задруга во е. Оморани, Титов Велешка околија; 

20. ЗАХАРИЈЕ СТОЈАНОВСКИ, член на С е л с к а т а 
работна задруга во е. Чаиле, Гостиварска околија; 

21. НАКО КРУМОВ, претседател на Селанската ра-
ботна задруга во е. Ресаља Ќавадарска околија; 

22. ГЛИГОР ПЕТРОВСКИ, претседател на Седавши* 
работна вадруга во е. Драгоево, Штипска околија; 

а 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ • Скопје, 12. I. 1950 год, — Род- VI 

23. СТОИЛКО ВИТКОВ, претседател на Сериската 
работна задруга во е. Софилари, Штипска околија; 

'24. ПОЦКО БОЖИНОВСКИ, член на Селанската ра-
ботна задруга во е. Ракитец, Радовишка околија; 

25. ГЕОРГИ РОМЕНОВ, член на Селанската работна 
задруга во е. Двориште, Беровска околија; 

26. ЛЕНКА КОЦЕВА, член на Селанската работна 
задруга во е. Муртино, Струмичка околија; 

27. НАДЕЖДА МИТЕВА, член на Селанската работ-
на задруга гр. Неготино, Кавадарска околија; 

28. АНГЕЛ ДАНИЛОВ^ член на Селанската работна 
задруга во е. Г. Подлог, Кочанска околија; 

29. НАЦЕ САНДЕВ, задругар во Селанската работна 
задруга во е. Немањин Свето Никовска околија; и 

30. ЈОРДАН СПАСОВ, член на Селанската работ-
на задруга во е. Карбинци, Штипска околија. 

У бр. 28 — Скопје, 28 ноември 1949 год. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Ристо Џинов. е. р. Богоја Фотев, е. р. 

Врз основа на точка 12 од Напатствие™ за составу-
вање на тромесечна^ состојба на државните стопански 
претпријатија од сојузно и републиканец значение бр. 249М 
од 30 \ /И 1949 година (Сл. лист на ФНРЈ бр. 67/49 година) 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ СОСТОЈБИ НА 

ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ 

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. — Државните стопански претпријатија од локално 

значени^ по истекот на тромесечне™ составуваат тромесеч-
ни состојби. 

2. — Тромесечната состојба на претпријатието опфаќа: 
а. — бруто — салдо биланс; и 
б. — претсметка за извртувањето на тромесечни-

от финансиски план. 
3. — Главните дирекции по истекот на тромесечне^ 

составуваат претсметка на приходите и расходите. 

И. _ БРУТО — САЛДО БИЛАНС 

4. _ Државните стопански претпријатија од локално 
значение составуваат тромесечен бруто — салдо биланс, врз 
основа на книговодствените податоци, по правило без прет-
ходно инвентарисање. 

Производителните претприајтија кои работат по ос-
новниот контен план за индустријата и рударството и кои 
работат од класата 4 составува тромесечен погонски лист 
(пол) и прават пресметковна калкулација со упоердба на 
индивидуалните плански расходи со стварните и ја извлеку-
ваат надпланската добивка и снижението на полната цена 
на чинењето. 

Производителите д етп иј'Тл а кои работат по мини 
малниот ^контен план и претпријатијата од останалите сто-
пански гранки ќе прават претсметка со Упоредба на инди-
видуалните плански расходи со стварните. 

III. — ПРЕТСМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

5. — Државните стопански претпријатија од локално 
значение составуват претсметка на извршувањето на тро-
месечниот финансиски план на обрасците Тс-1, Тс-2, Тс-4, Тс-5 
Тс-6. Трговските претпријатија го составуваат образецот Тс-3 
на место образецот Тс-2, додека образецот Тс-5 го составу-
ват само во случај кога во својот склоп имат и други деј-
ности на кои што остваруваат добивка односно загуба. Обрас 
ците "Те" се слични на обрасците "Зе" кои се дадени во 
Напатствие^ за изготвување, разгледување и одобравање 
на завршните сметки на Државните стопански претпријатија 
од локално значение за 1946, 1947 и 1948 година, бр. 10333/23 ' 
јули 1949 година. 

6. — Претсметката и рцсподелбата на добивката сни-
>ке«ието на полната цена на чинењето односно покривање на 
остварената загуба што се врши во секое тромесечне има 

карактер на аконтација, бидејќи дефинитивната пресметка и 

расподелба на постигнатиот фи*|ансиски резултат е© врши 
на крајот на годината. Особеноста на тромесечна^ претсмет-
ка се состои во тоа, што после утврдувањето на постигна-
тиот резултат за односното тромесечне се утврдува финан-
сискиот резултат од почетокот на годината па до крајот на 
односното тромесечне. Поради тоа на образецот Тс-5 под I 

се врши претсметка на финансискиот резултат за односното 
тромесечне а под II за периодот од почетокот на годината 
па до крајот на односното тромесечне. Натаму се врши рас-
поделба на утврдениот резултат не за односното тромесечне, 
туку за вкупниот резултат од почетокот на годината. 

При нанесувањето на податоците за почетните залихи 
треба да се обрне внимание на следното: во калкулациите 
под I (за односното тромесечне) се внесуват податоците за 
состојбата на залихите на почетокот на односното тромесе-
чне по полната цена на чинењето, додека во калкулациите 
под И (за периодот од почетокот на годината), почетните 
залихи се внесуват со состојбата на почетокот на годината. 
Завршните залихи секогаш се внесуват со состојбата на кра-
јот на односното тромесечне. Во к а л к у л а ц и ј а под V произ-
водството се внесува во висина на производството на одно-
сното тромесечне додека во калкулацијата под И во висина 
ц ; производството од почетокот на годината до крајот на 
односното тромесечне. 

На приложениот образец прикажан е пример на пре-
сметување на финансискиот резултат за III тромесечне. 

/. дирекцијата составува претсметка на извршување-
«0 на својата претсметка на приходите на ист начин како 
што е објаснето за составувањето на претсметките за за-
вршната сметка. Особеноста се состои во тоа, што дирекци-
јата на крајот на тромесечна^ пресметка дава рекапитула-
ција на приходите и расходите по глави и за периодот од 
почетокот иа годината до крајот на односното тромесечне. 

IV. ПРЕГЛЕД НА ТРОМЕСЕЧНАТА СОСТОЈБА 

8) Тромесечната состојба со сите прилози претприја-
тијата ја испраќаат до администрјативно-оперативниот рако-
водител, кој што врши преглед на тромесечната состојба. 
Образецот Тс-5 се поднесува во четири примерка. 

9) После прегледот на индивидуалната тромесечна со-
стојба аДминистративно-оперативниот раководител составу-
ва собирна тромесечна состојба. Еден примерок од собираат* 
тромесечна состојба се доставува на поверенството за фи-
нансии, а ова прави собирна тромесечна состојба за сите 
претпријатија, и по еден примерок доставувја на поверенство 
то за финансии на Обласниот народен одбор и надлежната 
планска комисија, со по еден ^ и м е р о к на образецот Тс-5 за 
секое претпријатие. 

Собирните тромесечни состојби се составуват на обри-
зецот Тс-21, Тс-22, Тс-24 и Тс-26. Овие обрасци с е слични со 
обрасците Зс-22, 3с-23, ити. 

Кон собирната тромесечна состојба № претпријатија-
та дирекцијата ја приложува претсметката за извршување 
то ни својата претсметка на приходите и расходите. 

V. Р О К О В И 

10) Производителните, експлоатационите и услужните 
претпријатија ги доставуват своите тромесечни состојби До 
повисокиот орган најдоцна до 6 недели по истекот на тро-
месечне™, а годишните пресметки најдоцна до 25. И. ма 
следната година. 

Трговските и угостителските претприајтиј^а поднесу-
ваат тромесечни состојби најдоцна до 20 дена по истекот 
№ тромесечне^, а годишните пресметки најдоцна до 31 ја-
нуари на. наредната година. 

Земјоделските стопански претпријатија се ослободу-
ва! привремено од составување и поднесување да тромесеч-
ните состојби. 

Дирекциите доставуваат свои тромесечни пресметки 
25 дена по истекот на рокот за тромесечната претсметка на 
претпријатието, а годишните пресметки 35 дена по истекот 
на рокот на годишната претсметка на претпријатието. 

VI. — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

11. — Исклучително во 1949 година претпријатијата и 
дирекциите ќе составуват тромесечни состојби почнувајќи 
со Ш тромесечне. 

12. — Ова Напатствие влегува во сила веднаш. 
Бр. 17239, 20 ХИ 1949 годќ СкоИЈе. 

Министер нгПринансиите на НРМ, 
! Д. Џамбаз, е р. 
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О б р . Т с - 5 
Назив ва првтвриЈатнвто народен одбор 
Седиште на врвтпрнЈат. Административно опер. раковод. 

Претсметка и рдсподМд нп финансискиот резултат остварен еа 1, И и 111 тромесечје 1949 год,. 
I Калкулација за 

III тром. 

Почетни за-
лихи во по-
четокот на 
III тром. по 

1Ј. Ц.Ч. 

Производ , 
во 1*1 тром 
1949 г. по 
П. Ц. Ч. 

Вкупно 
Завршни 
залихи по 
И. ц . Ч. 

Реализаци-
ја 194У г по 

1'. Ц. Ч 

Финансиска 
резултат 

+ д о б и в к а 
— губиток 

Цена на 
производ-
ството 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пресметковна инди-
видуална план. 

274.650 
275.090 

1,460.290 
1,520.240 

1,734.940 
1,795.330 

272 651 
273.595 

1,462.289 
1,521.735 

+106.881 
-ј- 46.435 

1,568.170 
1,568.170 

II. К а л к у л а ц и ј а з а 
МИ тром. 

Печеш заше 
ве П.ЦЧ не 
веч. на год. 

Производ. 1949 
г. «о М11тр»м 

пе П.Ц Ч. 
Вкупно 

Завршни 
залихи п о ј 

П.Ц.Ч. 

Реализаци-
ја 1949 г. 

по П.Ц.Ч 

Финансиски 
резултат 

+ добивка 
— загуба 

Цена на* 
производ-

ството 

1 2 3 4 5 6 7 8 
П р е с м е т к о в н а 

индивид. планска 
296.008 
296 008 

4,381 396 
4,670.668 

4,677.399 
4,866.676 

272.651 
273.595 

4,404.748 
4,593.081 

+ 295775 
+ 107.442, 

4,700 523 
4,700.623 

III. План на ш ж . на полн цена на чин. во трн тром. 1949 година 
П.Ц.Ч. % на сниж. износ 

1) Планирано П.Ц.Ч. 4,600.000 4 184.000 
2) П.Ц.Ч. по лид.''план. валк. 4 182.827 

IV. Р е ш е н , на финан. резултат за I, II н III тромесечна 1949 година 
Вкупен финансиски резултат I тром. 89.101 

' II „ 100.793 
III „ 105.881 

Вкупно 
Ванредни непредвид. приход 

•.ЗЃ-

ПЈланско снижение 

1-Ш тром. 
Вкупно 

МН тром. 
Останува 

Ванредни непред. расходи МИ тром. 
Останува за расподелба 

Планска добивка (-| ) салдо 
вонред. непр. прих. (расходи)МИ тром. 

Натпланска добивка МИ тром. 

295./75 
15 890 

311.665 
184.000 
127.665 

12.625 
115.040 

110.707 
4.333 

V. Одрздузањз процентот за фондот на раководството од нзд 
планскиот резултат за 1-111 тромесечне 

1) Пост. сниж.: 4,570.668 —4,881.391 189.277 
2 ) Процент на ш и ш е т о : (вкупно) ш ж . X 1.ооо: П.Ц.Ч. = 1 % 

189.-77 X 100 
4 , 5 7 0 . 6 6 8 4,14% 

3) Процент на д о п р и н о с о м 
како процент! на 5 снижението изнес. 4,14% 
Допринос за фондот на раководството од 

натпланската добивка се утврдува со 25% 

VI Расподелба на финансискиот резултат 
Видови на фианеискиот резултат 

VI Расподелба на финансискиот резултат Редовна 
добивка 

Екстра 
добивка 

Натпланска 
Д'ЛЈиВКв 

Сниж. 
[на ПЦЧ Вкупно 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

110.707 
11.071 

— 4.333 184.000 299.040 
11.071 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

99 6 3 6 
5 5 3 5 

— 4.333 
1.084 

184 ООО 
3680 

287.969 
10.299 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

94.101 
11 070 

— 3.249 
433 

180.3^0 
10.120 

277 670 
21.623 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

8 3 . 0 3 1 
3 1 . 0 0 0 

— 2.816 1 7 0 . 2 0 0 256.047 
31.000 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

. 5 2 . 0 3 1 
4 8 . 0 0 0 -

2.816 170.200 225.047 
48 ООО 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

4.031 
631 

2.816 170.200 177.047 
631 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . 

3 . 4 0 0 
3 . 4 0 0 

2.816 170 200 176.416 
3.400 

Вкупно остварен резултат . . 
10% контролен износ . . 

Останува 
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%; . . 

Останува 
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%, . 

Останува 
Наголемување на оборотните средства . . 

Останува 
Инвестиции 

Останува 
Камати . 

Останува 
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност 
Остаток за плаќање во буџет . . . , . — — 2.816 170.200 173.016 

VII Покривање на загубата 
Вкупна загуба 
Примено покривање- од буџетот во текот на годината 

Останува за покривање 
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Врз основа на тон. 11 од Напатствието на Владата иа 
ФНРЈ за продавање и одредување цените на производите 
на занаетските задруги и на претпријатијата на општестве-
ните организации ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 25 
јуни 1949 година), во согласност со Министерот на тргови-
јата и снабдувањето на НРМ пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАГОЛЕМЕНА СТОПА НА РЕДОВНАТА 
ДОБИВКА НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ЗАДРУГИ И НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА СЛОБОДНА ПРОДАЖБА 

I 
Со цел да се унапреди производството за слободна про-

дажба, а особено со цел за издигање производството на 
квалитетни производи кои ги бара пазарот, околиските и 
градските народни одбори, на занаетите задруги и на прет* 
пријатната на општествените организации, можат одреде-
ната добивка на платите за изработка со Напатствието на 
Сојузниот уред за цени бр. 7867 од 13. ХИ. 1945 год. (Служ-
бени соопштенија на Сојузниот уред за цени бр. в од 21. 
ХИ. 1946 год.) со сите подоцна измененија и дополненија, 
да ја наголемат најповеќе до 4% од платите за изработка. 

II 
Решенијата за одобрување, намалување или укинување 

на наголемена стопа на редовната добивка во рамките на 
предната оквирна стопа најповеќе 4% од платите за изра-
ботка ќе ги донесува извршниот одбор на околискиот од-
носно градскиот народе« одбор по заеднички предлог од 
повереникот за финансии, повереникот за трговијата и снаб-
дувањето и повереникот за комунални раооти односно по-
вереникот за индустријата и занаетчиството. 

Народните одОори, за своите одлуки по овој основ ќе 
им доставуваат решенија поодделно на секоја занаетска 
задруга и претпријатие на општествените организации, со 
кои ќе им ги соопштат процентите на наголемената стопа 
на добивката, врз основа на кое занаетите задруги и прет-
пријатија на општествените организации, при оарањето за 
одредување на цените во своите калкулации ке ја зарачуна-* 
веат доодената по одобрените наголемени стопи. 

Народните одоори најмалку два пати годишно ќе вршат 
ревизија на одоорената наголсмена стопа на редовната до-
бивка и при тоа за сској одделен случај ке испотат да ди 
евентуално се настанали нови моменти и околности поради 
кои треоа одобрената наголемена стопа на редовната до-
бивка да се повиши, намали или укине. 

III 
Ова Напатствие влегува во сила со денот на објавува*-

шехо во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Скопје, 22 декември 1949 год,, Пов Бр. 4028. 

Министер на финансиите на НРМ, 
Д. Џамбаз, е. р. 

Согласен 
Министер за трговија и снабдување 

на НР Македонија, 
Хр. Бајалсни, е. р. 

Љ 

Брз основа на чл. 2 ст* 1 од Уредбата на Владата на 
ФНРЈ за школите за учениците во трговијата ("Службен лист • 
на ФНРЈ" бр. 114 од 31 декември 1948 год), го донесувам 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИ 

ВО ТРГОВИЈАТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА НР МАКЕДОНИЈА 

1. — Во градовите: Куманово, Тетово, Битола, Штип, 
Т. Велес, Струмица и Прилеп, се осниваат училишта за уче-
ници во трговијата и истите се под раководство на ова 
Министерство. 

Надзор над овие школи врши ова Министерство и Ми-
нистерството на трудот на Народна Република Македонија. 

2. — Наставата на овие школи трае две години* 

3. — Личните и материјалните расходи ва училиштата 
од точ. 1 паѓаат на терет на претсметката ва ова Мини-
стерство. | ; (; 

4. — Поблиски прописи за организацијата и работењето 
на овие училишта, за почетокот и с в р ш е н о г на наставата 
донесува ова Министерство во согласност со Министерството 
на трудот на НР Македонија. 

5. — Ова Решение стапува на снага веднаш. 
Скопје, в. XII. 1949 год., Бр. 22350. 

Министер 
за трговија и снабдување На ПРМ, 

Хр. Ва јаоски, е. р. 

На основание чл. 8 и 10 од Законот за избор на одбор-
ници за народни одбори, Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во Гостивар, го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат избори за 4 одборнички места на На-

родниот одбор на град Гостивар во состав на Гостиварска 
околија за испразнетите одборнички места во избор-
ните места и тоа: 

1. Во изборното место 10 и 11 викано Замижедит мило, 
2. Во изборното место 22 и 23 викано Саат маалоГ 
Изборите ќе се одржат во недела им ден 4 февруари 

1950 година« 
Решено во Гостивар на ден 31. XII. 1949 год., Бр. 17870. 

7 

По напатствие™ на Комитетот за законодавство и 
изградбата на народната власт на Владата на Народна Ре-

публика Македонија под бр. 3026 од 17. ХН. 1949 год. Извр-
шниот народен одбор на IV Реон ГНО Скопје на 21 ХП 

1949 год, го донесе под број 19401 следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се повлекува објавеното решение под бр, 236 во 

Службен весник на НРМ, бр. 25 од 28 XI 1949 год. за рас-
пишување на општи избори за избор на одборници на 
територијата на Народниот одбор на I V Реон во гр. Скопје, 
како неправилно, затоа што истите се распншуват со Ука* 

на Президиумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Президиум от на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија распиша општи избори за избор на од 
борници за сите градски, реонски, околиски и обласни на-
родни одбори со Указ бр. 24 од 27 X 1949 год. отпечатен 

во "Службен весник на НРМ" бр. 23 од 9 XI 1949 год по кој« 
причина објавеното решение на одборот за распишување 
на изборите, се повлекува, како неправилно. 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
1 Указ за давање почесни званија "заслужна задруга" и 

"задруга — борец за висок принос" на Народна Ре-
публика Македонија — —> — — — — — — — 1 

2 Указ за давање почесно звање "заслужен земјодедец-
задругар'4 на Народна Република Македонија — — 1 

3 Напатствие за составување тромесечни состојби На 
државните стопански претпријатија од локално зна-
чевме — — — — — — — — — — — — 2 

4 Напатствие за одобрување наголемената стопа на ре-
довната добивка на занаетчиските задруги и на прет-
пријатијата на општествените организации при опре-
делување на цените на производите наменети, за сло-
бодна продажба — — — — — — — — — 4 

5 Решение за оснивање на учили шта за ученици во трго 
вијата на подрачјето на НР Македонија — — — 4 

6 Решение за распишување избори за 4 одборнички ме-
ста на Народниот одбор на град Гостивар — — 

7 Решение за повлекување на објавеното решение под 
бр. 236 за распишување на општи избори за избор на 
одборници на територијата на Народниот одбор на 
IV реон на град Скопје — — — — — — — — 4 

Издава: "Службен весник на Народна Република Македонија* — Новинево-иѕдажмко прегорија«* — Скопје, уд, Маршал 
ТИТО* бр. 10. Пошт. фах 61 — Тел 696 — Одговорен уредиш Косте Војноски — Нова ставови 'Пролет- — м о д а IV 


