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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 8 СКОПЈЕ, ПЕТОК 21 МАРТ 1947 г. Год. II I 

^Службен весник на НРМ" излегув повремена Ракописите 
исправаат во дупликат пишани на машина во проред Ика. 

една ограда од таванот, н^ адреса: Службен веси те на НРМ 
ул' Маршал Тито бр 10 - Скопје Ракописите не се вражјаг 

Цена на весникот Е 4 ДЕМ. ОД табак. Претплатата ЗА ЕДНА го-
дина 250 динари, а да, едно поладна 130 динари. — Прет. 
плата се испракја преку Македонска стопанска банка — цен̂  
тршиа на Народна банка на ФНРЈ — Скопје - чек сметка 
8-801-129, или се вваоа во самата администрација на весникот 
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Врз основа на чљ 73 точка 4 0 д У-
ставот на Народна Република Макв-
допија и на чл. 4 став 2 од З а м -
окот за избор на одборници за на-
родните одбори, Президиумот на 
Народното собрание на НРМ го до-
пису е следниот 

У К А З 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
НА УКАЗОТ ЗА Р А С П И Ш У Е Њ Е 
ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ МЕСНИ НА-
РОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈА-

ТА НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А 
МАКЕДОНИЈА 

Поради невозможноста истовре-
мено да се извршат техничките при. 
готвуења за избор на одборници за 
сите месни народни одбори на се-
та територија на Народна Републи-
ка Македонија, кои што одбори се 
најмгогубројни и имаат голем број 
изборни единици, затоа а согласно 
наведениот законски пропис, точ-
ките: 2) и 3) од Указот за распишу-
в а општи избори за избор на од-
борници за сите месни народни од-
бори на територијата на Народна 
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Врз основа чл. 1 од Законот за овластуење 

Владата на Народна Република Македонија за до-
кесуење уредби по прашањето на народното сто-
панство, 
к обнова на земЈата Владата на Народна Република 
Македонија, на предлог на Министерот на земјоде-
лието и шумарството, донесуе следната 

УРЕДБА 

Член 1 
Се ставуе ван снага Уредбата на Владата на 

Народна Република Македонија за млоко преработуе 
веете, обнародвана во Службен весник Да Народна 
Република Македонија број 5 оа 8 парт Ш6 год 

Република Македонија У- Бр. од 
15 февруари 1947 година се измеиу-
ат и гласат: 

2) Изборите за сите месни народ 
ни одбори ќе се одржат по следни^ 
Ат распоред: 

а) изборите за сите месни народа 
ши одбори од подрачјата на штип-
ска, кратовска, крушевска, царево 
селска и беровска административна 
околија, ќе се одржат во недела 
на ден 20 април 1947 година; 

б) изборите за сите месни народ-
ни одбори од подрачјата на Титова 
велешка, тетовска ресенска и Гјор-
чепетровска административна око-
лија, ќе се одржат во недела на ден 
27 април 1947 година: 

в) изборите за сите месни народ-
ни одбори од подрачјата н а охрид-
ска, гевгелиска струшка и радовиш 
на административна околија ќе се 
одржат во недела на ден 4 мај 1947 
година; 

г) изборите ѕа сите месни на-
родни одбори од подрачјата на би-
толско, кичевска, дебарска кочан-
ска и криво-пал^нечка администра-
тивна оклија, ќе се одржат во не-
дела на ден 11 мај 1947 година; 

д) изборите за сите месни народни 
одбори од подрачјата на прилеп-

ска. кавадарска, св- николска и го-
стиварска административна околи-
ја, ќе се одржат во недела на ден 
18 мај 1947 година; и 

г ј ) изборите за сите месни народ 
ни одбори од подрачјата на скопска 
кумановска, струшка, демир-хисар-
спа и бродска административна око 
лија. ќе се одржат во недела нѕ 
ден 25 мај 1947 година. 

3) Спроведуењето во живот т 
овој Указ за секоја група на месни 
народни одбори наведени во точка 
2 од овој Указ, има да започне на 
пет недели пред денот определен за 
избори, т. е' од то ј ден има ца се 
смета срокот за поднесуење и по-
тврдуење на кандидатски листи 
предвиден Во чл- 33 од Законот зК. 
избор на одборници за наводните 
одбори, како и сроковите за сите 
други постапки во врска со пред-
ниот Закон. 

У Бр. 13 
Скопје, 14 март 1947 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СО-
БРАНИЕ НА НАРОДНА 

Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

ЗА СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
С' Гигов с- р. Б, Фоггв, с, р, 

Член 2 

Се овластуе Министерот на земјоделието и шу-
марството да во согласност со Министерот на трго 
ви ј ата и снабдуењето на Народна Република Маке-
донија со свои прописи го уредат прашањето за 
млеко преработуењето од 1947 година. 

Член 3 

Оваа Уредба стапуе во снага веднага 

Министер 
на земјоделието и шу-

; м а р е н к о 
К. Симоски! с. р. 

Подпредседател 
на Владата на Народна 

Република Македонија 
Видое Смилевски, с. р. 
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На основавме чл. 1 од Законот за овластуење 

на Владата т Народна Република Македонија да 
донесуе уредби за експроприраа на недвижими 
имоти во оптш иетерес и да одредуе височината 
на накнадна за тиа експропгпации, - Владана на 
Народна Република Македонија по предлог на Ми 
нистерот на внатрешните работи на НРМ доне-
суе следната 

У Р Е Д Б А 

З ј експропријација на недвижните 'имоти по 
дробни ,за подигање зграда на Министерството на 
внатрешните работи на Народна Република Ма 
кедеви (о, 

Чл, I 
За подигање зградата на Министерството на 

ви грешните работи на Народна Република Маке 
допија в-о гр. Скопи; се експроприраат Следните не 
ДНИ ЖИМИ ИМОТИ. 

1) Катастарска парцела бр 8488' 1 на улицаЈ9 
бр, 97 сопственост на Блажо Тодоров и Најдо 
Стојанов, со површина од 320 кв. метара, од кој 
91 кв, метра под кук ја, а, 229 кв метана дворно 
место. 

2) Катастарска парцела бр, 8487 на ул, 19 бр. 
95 сопственост на Коце КузмЈнав од гр, Скоше, со 
површина од 293 ЌЕ?, метара, од кој 50 кв. метара 
под кукја а 243 кв. дворно мес10, 

3) Катастарска парцела бр. 8486 на ул. 19 бр, 
93. сопственост! на Мите Велков од гр. Скопје, со 
довршена 311 кв0 метар од кој 130 ќе, мегара5 под 
кукла, а 181 кв. емгара дворно мес!Ов 

4) Катастарска парцела бр, 8552 на ул. 27 бр 
27, сопственост на Нешо Младеиович од гр. Ско 
пје? со површина од 194 кв. метару од кој 162 кн 
метара под кук јата, а 32 кв. метра дворно место, 

5; Катастарска парцела бр. 8551 на ул, 27 б х 
25, сопственост на Коце Георгиев од гр. Скопје со 
површина од 97 кв. метара, од кој 60 кв, емтра по т̂ 
кукја. а 37 кв. метра дворно место. 

6) Катастарска парцела 9550 на ул. 27 бр. 23, 
сопственост на Перса Стаич од гр. Скопје, со по^ 
вршина од 86 кв, метара од кој 74 кв метра под 
кук Ја а 12 кв. метра дворно место. 

7) Катастарска парцела бр 8494 на ул. 27 бр. 4 
сопственост на Велика Јовано-ва од гр. Скопје, со 
површина од 142 кв, метра, од кој 45 кв. метра под 
кук ја 97 дворно место, 

8) Катастарска парцела бр. 8494 на ул. 27 бр. 
6 сопственост на наследниците на Фанка Браздова 
од гр. Скопје, со површина од 92 кв. метара, ал 
кој 35 кв. метара под зграда, а 57 кв. метра двор-

9) Катастарска парцела бр. 8493 на ул. 27 бр. 
8, сопственост на Павле Цветков од гр. Скопје, со 
површина од 86 кв. метра, од кој 61 кв, метра под 
кук ја, а 25 кв. метра дворно место. 

10) Катастарска парцела 8490 на ул, 27 бр. 10 
сопственост на Вејна стојанова од град Скопје со 
површина од 105 кв. метра, од кои 56 кв. метра 
под кук ја а 49 дворно место; 

И ) Катастарска парцела бр. 8489 на ул. 27 бр, 
12. сопственост на Петре Раденков од град Ско-
пје со површина 102 ќе. метра план, 

12) Катастарска парцела бр. 8491 на ул. 13 бре 
83 сопственост на наследниците на Крсто Триков 
од град Скопје со површина од 132 кв3 метра од 
кое 80 под кук ја, а 52 кв. метра дворно место. 

13) Катастарска парцела бр. 8492 на ул. 19 бр, 
81 сопственост на Спасена Димова, од град Ско^ 
пје, со површина од 148 кв. метра, од кои 97 ќе? 
метра под кукја, а 50 кв. метра дворно место; 

14) Катастарска парцела 8482 на ул. 19 бр. 67, 
сопственост на наследници! е на Божин Димигш 
ковени од град Скопје, со површина од 470 кв. меЈ 

тра плац. 
15) Катастарска парцела 8481 на ул. 19 бр. 65 

сопственост на наследниците на Јован Димишков-
ски од град Скопје, со површина од 650 гсв. \тедпа 
од кои 150 кв. метра под кук ја, а 500 кв, ;.:егра 
дворно место. 

16) Катастарска парцела 8463 на ул 19 бр СЅ 
со-пственост на Димче Трајков од град Скопје, со 
површина од 70 кв. метера дворно место. 

17) Катастарска парцела 8480 на ул. 19 бр в, а 
сопственост на Тодор Димишковски оц град Ско-
пје, со површина од 360 кв. метра дворно место 

18) Катастарска парцела 8464 на ул. 19 бр 71 
сопственост на Петре Спасевска од град СКОПЈЕ 
со површина од 297 ќе. метра, од кои 84 кв. мојра 
под кукја, а 213 кв. метра дворно место. 

19) Катастарска парцела 8465 на ул. 19 бр 7'з 
сопственост на наследниците на Јован Станковиќ; 
од град Скопје со површина од 331 кв. метра двор-
но место. 

20) Катастарска парцела 8479 ца ул 19 бр 7гј 
сопственост на Панче Стевков од грал Скопје со 
површина Од 134 кв, метра? од коп 87 кб. мстр^ 
под кукла, а 47 кв. метра дворно место. 

21) Катастарска парцела 8478 на ул. Кеј и 
ноември бр. 52 сопственост на Томо Стојков г и 
град Скопје, со површина ат 275 кв. метра, од кол 
40 ќе. метра под кук ја, а 235 кв метр^ двојно 
место 

22) Катастарска парцела бр 8475 на УЛ. Ќе' 13 
ноември бр. 54 сопственост на Цвета Краговалиовд, 
од град Скопје, со по,врши-на од 60 кв. метра д^оо^ 
но место 

23) Катастарска парцела 8464 на У/Ј. кеј П 
ноември бр, 55 сопственост и-ч Ана Серафимов од 
град Скопје, со површина т 77 кп метра плац 

24) Катастарска парцела 8496 на ул Ќе? 13 но-
ември бр, 60 сопственост на Државна инвестацио-
на банка со површина од 5.904 кв. метра плац, 

Експроприаци ата обхвакја дворни места, 
градите и стварните прав! на нив. 

Ппчграчено м^же та с? на уиој;ппа л 
имоти, чија упофеба е нужна за изгвршуење раба 
чита околу изградбава на Минноеретик о на внат 
решните работи т Народна Република Македон 
рија 

Н-а сопствениците ќе се ладе накнада за не-
движните имоти експроприрани или земени на пр^ 
времена употреба согласно оваа Уредба, 

Чл- 3 
Спроведуељето на експроприацијвта и опре де 

луење размерот т -чаку.адатл ал експроприранине 
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М и земените на привремена употреба имоли ќе 
се изврши од Првостепената експроприационна к о 
мисија во гр. Скопје, назначена од Мини-стерот на 
внатрешните работа на НРМ. А во која ќе бидат 
по еден прествител на Градсконог народен одбор на 
ги Скопје н.а Министерството на граденине на 
НРМ и на Министерството на внатрешните рзбо 
ги на НРМ. 

Против решението на Првостепената експро. 
прлационша комисија односно размерот на накнада 
ага за имотот, странките имаат право на жалба до 
Окружниот суд во гр. Скопје во срок од 8 дена, 
од денот примање на решението. 

Чл. 4 
Штом Првостепената експроприаииона ко-

мисија ги означи и оцени именик, ипо се гкспро 
прЧ^азч, оди')С"м земат на привремена употреба, 
ќе се изврши забелешка во земјишните книги, а 
им пот се предава на располагање на миниС!ер 
ството на внатрешните работи на НРМ 

Жалбата против решението на Првостепената 
експроприациона комисија не го зс;иж\е ГРМ 
њето на имотот 

Чл. 5 
Правосилното решение на Првостепената екс 

проприациона комисија, како и решение го на О 
кружниот суд по жалбата против решението на 
Првостепената експроппиациона комисија, се основ 
за пренесуење правото на сопственост и други!е 
стварни права во земјишните книги. 

Чл- 6 

Се овл сIус МиншсЈсрог ЈП мнафешните ра 
боги на НРМ во согласив со Министерот на финан 
сиите, да издаде правилник за постапката и екс 
пропрлзцијата на недвижните имоти согласно ова 
Уредел, како и за размерот, начинот на утврдуе-

и исплаче накнадата на сопствениците на екс-
прираниот или земен на привремена употреба не-
движен имот. 

Чл- 7 
Оваа Уредба влегуе на сила со денот на об 

Јавуењето во ^Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", 

Бр. 1088 - 31 јануари 1947 година Скопје, 

Министер на внатреш Претседател на Влада 1 а 
ните работи т НРМ на НРМ 

Цветко Узуновски с. р. Лазар Колишевски с. р. 
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На основана чл, 6 од Уредбата за цените на гра 
дегените услуги кои што ги вршат државните гра-
дежни претпријатија од општодржавно и реп\ Пла-
ќаноно значение и печалбата и расподелбата на пе 
жалбата на овиа претпријатија, Владата на Н. Р. 
Маке чоии1а пропишуе 

УРЕДБА 
за цените на градешните услуги кои што ги вршат 
\државните градежни претпријатие од локално ана 

чеп не и за печалба?%. и расподелбата на печаиОата 
на овиа претпријатија со Н. Р, Македонија, 

Член 1. 

Пената на градежните услуги се сонон од: 
а) трошковите на интерна пот; 
б) платите на И З Р А Б О Т К А Т А со до датите //а 

таа плати; 
в) општите трошкови на градилиште!о; 
г) калкулативните отпиен (амортизација); 
д) трошковите на управата и продавач ката; 
ѓ ) предвидената печалба па претпријатија, и 
еј данокот на производите (данок на УСЛУГИ). 
Трошкови (е под а), и б) се пресмета! по одре-

тивно-опера1ивен раководи 1ел наметна во ,рок од 
(С) ше;г недели по истечат на тромесечиеЧк Тој из-
ните норма, 

ОПИЈ мие трошкови на градилиштето, калкула-
тивни с^писи п трошковите на у п р а в а и про-
давачка \ ј се пресме!уат во лос гоци спрема трош-
к о в и по 1 а) и Б), и тоа врз основа НЈ утвр-
дени!е норми. 

Искл.учи(едно од горни!е одбредби порите 
и оареденпе пороци нема да се применуат ка.) 
опиј 1 градежни работ-и, која што заради самата 
природа на р а б о т а не доетануат потребни елешец 
'и за у п а т е њ е нормите на трошковите. 

За државни (е градежни претпријатија од ло-
кално значеше ќе се применат прописите за еле-
ментите о I к ч !шо се состои цената на гратежише 
услуги и л 1ч с) п порчиче на поедини видови трош-
кови и тепи,ичо 1 па посинокот за елемежите под 
в), г) и д) пропишани од Планската коимиста при 
Владан на НР Макечоним за државните градеж-
ни прекршиП1јп од републиканско значение, а по 
прегпог Н 1 .М шиениот на градежите на НР Маке-
донија 

Член 2. -

Печ алба и на градежните претпријатија се со-
стои од: 

1) П редни дена печалба; 
2) Непрепвидена печалба. 
Пречки ает гд печалба се прееме1уе и утврдуе 

во п о с т о т е н од вкупните износи на тро-шков-иге 
на ма1ери1алл. ил.и и'е на изработуачката со до? 

дацше на тие плаш, како и на општите трошкови на 
градилиштево до котку се овие од продуктивен 
карактер. 

П осижжот на предвидената печалба ќе се пре-
сметуе за поедини видеви на градежни обекти по 
прописи'!е кои ипо ќе ги донесе Владата на ФНРЈ 
за државните градежни претпријатија од општо-
државно и. републиканско значение. 

Попредан идната печалба ја остваруе предпри 
Јаги^'о со см-пуење нормираните трошкови на ма-
тери ј ало г, т тип е на изработуачката ш во постои 
токот на о редените општи трошкови на градили-
шта I л и трошковите на упоавата и продаваната. 

Член 3. -
Од непредвидената остварена печалба, до 50% 

корист на банковата сметка на претпријатието ќе 
се книжи ОНОЈ постоток кој ќе го утврди Миѕнисте 
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ро! на грабежите на НР Македонија за градеж-
ните Е ретприЈагија од републиканско значевме, 
а остатокот во корист на банковата сметка на Упра 
ва!а под чие раководело слана претпријатието, 

Во колку претпријатието не спагја под рако-
00дегво на Управа, сета постигната предвидена пе-
чалба ќе Ја книжи прекријаше!о на своја банков-
на сметка, 

Од предјапдеиа!а печалба КОЈУ се книжи на 
нивна сметка, претпријатијата самостојно ќе упо-
требат 50^ за рационализација која што пе,е со 
планот предвидена, за технички и технолошки ис-
питуваа и за поариуење сигурносните урегјаи и 
хигиенските услови ја на работата. Поетот окот од 
иечалбата со кој што претпријатието самостојно 
ќе располага ќе биде ОНОЈ кој е одреден од Мини-
стерот на финансии те на НРМ по предложениве на 
-Министерот на градежните за градежните претпри-
јатија од републиканско значевме. 

Управите под чие раководство нодпагјат пре-т-
пријатијата ќе ја употребат предвидената печалба' 
книжена на нивна банковна сметка, за со план пре х 
видени одделни рацио-нализации на иозаостанали 
те претпријатија и за пг)големи инвестиции. 

Член 4. -

Од предвидена^ остварена печалба' до 50% 
оди во корнеI па Фонди 1 на раководството од доши 
нето претпријатие, а до 2ог/г се книжи на банковна 
емстка на превријат не ЈО.ОСМ а токот од непредви-
дената ос!варена печалба ќе се книжи во корист 
на буџетот на органи! КОЈ ИПО ГО основа,'I пре1цри-
јатието. 

ГТрешрија1ие1о самосшјно ќе располага со 
нос тот око I од неЈ1редвидена1а остварена печалба кој 
ипо се книжи на негова банковна сметка. 

Постотокот од непредвидената остварена пе-
чалба со кој са,мостојно ќе располага претпријати-
ето ќе биде оној кој што ќе го одреди Министерот 
на финансиите па НРМ по предложение на Мини-
стерот на градежите за градежните лре! пријавија 
од републиканско знаменце. 

На крајот на секое тромесечие ире1 црташеЈ о 
ќе ја пресмета и остварената непредвидена печалба 
и за тоа ќе поднесе извештај на својот администра 
Јавен оиерашвен раководител, најдоцна во срок 
од 6 недели по истеко1 на Тромесечието. Под из 
вештај има да биде доставен на Министерството 
на финансии^ па НРМ и на Планската комисија ири 
владата на НР Македонија. 

Чл. 5 
Носиотоко 1 како од предвидена^ 1ака и од 

непредвидената печалба на претпријатиево, кој што 
оди во Фондот на раководството на претпријатието 
ќе биде оној кој што ќе го одреди Стопанскиот со 
аег на ФНРЈ за градежните претпријатија од оп-
што државно и републиканско ѕначение. 

Чл. 6 
'Државите градежни претпријатија во НРМ од 

локално'зпачеиие се должни без оглед на стопата 
на нормираните трошкови, да во своето книговод-
ство точно искажа? чѕп?е свои индивидуални ствар-
ни трошкови 

Чл. 7 

По блиски прописи за спроведуење на ова Уред-
ба ќе донесе Министерот на градените на НРМ, во 
согласност со Претседателот на Планската комисија 
на Владата на НР Македонија. 

Ч:ј. 8 

Ова Уредба влегуе во сила со дено! на ОЈЈа-
в\ен,е го во чСлужбенипот весник на НР Македонци 
ја" а ќе се применуе од 1 Јануари 1947 год. 

Скопје' 30 I 1947 год. - - Бр, ? 

Претседава на Владата на НРМ: 
Л. Колишевски с, р. 
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На основаше чл, 1 од Законот за овластеше 
на Владата на НРМ да донесуе уредба по праша-
њата од народно стопанство и обнова на земјава, 
Владата на НРМ пропишуе следната 

УРЕДБА 

за укин^ење на ФедералноцЈ аумхмоби/пш прет-
ирија 1 не - ФАП — за Македонија 

Чл, 1 

Се уки,пе Федералист) ауомоби ПИЈ прешрпја-
т е ФАП за Македонија. 

Ч ј . 2 

I Јослуе^е I о на Федерално го ауломобплско 
пре1 при јагне ФДП за Македонија ќе го превземе 
дирекцијата на транспортните предпријатија при 
Министерство 10 на трговијата и енабдуењего на 
НРМ. 

Чл. Л 

Ликвидација^ на Федералшмо автомобилско 
претпријатие ФАП за Македонија ќе ја спроведе 
Ликвидациона комисија во состав од 5 члена, 

Ликвидационата комисија ја поетавеу Преп-
еела гелот на Владата на НРМ. 

Чл. 4 

Поблиски напатствија (одредби) за спроведув-
ањето на ова Уредба ќе донесе Председателот г̂а 
В,ладата на НРМ. 

Чл. 5 

Ова Уредба влага во сила со денот на обЈа-
вуељего во ,.Службен весник'' на Народна Репу-
блика Македонија. 

Бр. 2316 - 8. III, 1947 г. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ 
Лазар Колишевски 

МИНИСТЕР 
ма градежните на НРМ 
9' ' Тт Ношпал 
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ВЗ 

На основавме член 6 Уредбата за експроцра^ 
дамата на недрттжичите им-оти посебни за п о г ^ ^ 
ше зграда на Министерството на внатрешни те Ра-
боти на Народна Република Македонија, - а во 
согласив со Ми'нис1ер^т на фич^псшпе ш Народна 
Република Македонија, пропишуам следниот 

ПРАВИЛНИК 

ји достап/!а при експропрачијан за //а 
чинот на утврц\ење височината и исплата-
та на накисната сопствениците на експуо-
при раните имоти согласно Уредбата за 
експедиранијп на недвижните амин пот-
ребни за поимање зграда т Мпчч тер-
аното па внатрешните работи на н Р М 

Член 1 
Наведениве н е д в и ж н а им ли по чл. I од Ур^д 

бата за експроприра на недвижнине ич о и цо-

внатрешни е рабоаи на НРМ се екопр^ч 'ио-гг но 
целост и нивната сопственост се одзема од досе 
1 - е " д за 'ч ' ' Р^ ' Ј -
р VI а а Република Македонија а за и требате н ) Ми-
нистерството на внатрешните раба ги па НРМ 

Член 2 
Привремено можат да се земат на употреба 

им'чтл, кза ипо се нужни З? с^естеене м м ^ ч г ^ 
з^ изградуење на зградата, како: п - с ж к- '^њач 

тутир дрвен магепизл, за чзргатуење и ни вое м-ни 
б^о.ки, за живеење на работниците, за потон.е 
п^ времени магацини,, за сме туење маиг-^ки ин-
сплацији, за преработка на потребниот магеоиал, 
за повремен пат 31 товозуење ма'ернат ц сл, 

Земање имоти за поизпем^ча учо-п^а ќе се 
врши само во крајен случај, ако недвижните им УТИ 
рр-м, епрЈ во пл 1 р-1 споч-л п г ДПЈ Уредба не Ј 
да задоволат нуждите наведен во претхондиот 
став 

Привремено можат да земат на употреба 
само такви-недвижни имоти кои во користењето мо-

"а се в^а^т на сопственикот во прилбижно пр-
Во1игна состојба3 

3 ч пи - М ^ ^ Ј З упоѕтопба на н^лвчжчдге и ми-
ти ќе се даде на сопствениците накнада по пропи-
си те на овој Правилник 

Член 3 , 
Ако потребата за-ради која се витни земање 

имоти на привремена упот реба може та би те ет; 
Вакво задоволена од повеќе недвижимч имоти, ќе 
С земе на привремена употреба опиј имот. (ЧОЈ 
има по мала врдндст иди по мало стопанско ана 
денис . - " " 

Член 4 
Заедно со експропРацијага за земјишните пар-

цели се експроприраат и сите 31 ради, било жилиш 

ни, било стопански, заедно со сите постројки на 
ниф. доколку тие се сметаат за недвижно по 
еачалата на приватното право. Постројк-ите, кои 
по началата на приватно го право не се сметаат за 
недвижности, сопственикот е должен да ги отстра-
ни сам во одре.дениот срок, за кое има право на 
накнада на трошковите 

Ои01)!ми т е другите дрвја се поечм^т на екс 
провладината и за истите сопственикот има право 
на накнада 

Чаен 5 
Сиот мак-риал од зградите и претор к^ те на 

-ксппопоч^ н'3^1 зехри^не по по,?јчздчпо! ч 1 'ч, 
доколку чек е биде потребен за изградба! а на згра 
дата на Министерството, ќе се отстапи првенстве-
но но сопственици при уел^в на гие 
постанат такво барање. 

Матер^млог ќе им се отстапи само след како 
прегх )дн ' биде проценета неговата вреди ех, Нега 
та по^гпс^ пб^е^на ќе се оппчг от ' -о нг 
наки ПИЈ Ј, која ќе треба да се исплати на сопстве-
ници )е-

Член 6 
11 134 Рчените со пешеч^его на М 'ЛН^Е ^ППР^ТО 

на РО а опш тите рабо. и на НРМ членови на П 
стенетгч ек но )нп^ичоча комисија се должни на 
о г п 1 1 о им во соопштението цагум да се 
јаз'" ц-\ Министерството на внатрешниге работи 
на НРМ. 

I ! - г зан ),:чуен^е на својата работа членовите 
ти к''чч^м-1'ч ^ а - г г ч и за положат клетва, з^кѕо 
с в ^ у а и 1 I -ст ќе ја вршат совесно, непристра-
сно и по ги) нивите на Уо^чбата за експоопРачи^ 

11 а п н о^пткчмчте имо-ти потребни за потип" а н-е 
згра и на Министерството на внатрешните работи 
на НРМ, кич,) и по прописите на овој Правилник, 

Член 7 
Службата на членовите на комисијата се смета 

за јавна и почесна служба. 
Членовите на к^^-^ги Јаг а немал право да бар ат 

дневници за раоо! аид вршена во Редовното канце^ 
лар ) 1)-Г) чно воеVIе, 

За раб )г 1'а вонгеиа во изванредното рабогео 
време на чаеновите на комисијата ќе се даде след 
сири! V/'ње на р л 1 ) I а г а паунтална нагоааа од стоа^ 
на на Минилеоств -то на внатрешните работи на. 
НРМ Расадот на негата ќе биде определен од М.и-
ни"' на вл 11 ре и нисе оаб^ти споразумно со 
Мини.: и-рот на фин анс ни'е на НРМ' 

' ЧГлен В 
Не може да бизе член на комисии'ата лице к ^ е 

' но би I-' к гчон нлчпн ^ ппиеоеси^ано за недв^жими , 
от ИМЕ'1, кој ПРО се Екепроприра,односно зема на 
ривне у! -на упофеба. 

Член 9 
Работата^ на комисијата е полноважна само 

кнд - се .ПОН Ч1 ич сите ТРИ. ЧЛЕ^ на комнен а. V 
' Поетседател на комчситата е претстави1 елоТ:̂  

'на Градскиов народен одбор на град Скопје. 
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! За својата работа комисијата е должна да води 
записник. 

Чген- 10 
Комисијата има право за вршење на своите за-

дачи да бара од Градскиот народен одбор од град 
Скопје да му стави на расположение неопходниот 
број проценители и стручни лица, доколку од 
такви ќе има нужда, додека неопходниот број ад-
минисфативни службеници ќе биде ставен на рас-
положение од страна на Министерството на внат-
ре шиите работи на НРМ 

Член П 
Задаток на Првостепената експропрациоиа к о 

мисија еф 

1) Да изврши преглед и проценка на недвиж-
ните имоти, згараднч\ постројките и растенијата 
на земјиштето,, кое пш е̂ експроприра; 

2- Да одржи усмена јавна расправа заради утвр 
дуење на фактичката и правната состојба на екс-
проприрани! е имоти и врз основа на установената 
положба, да донесе решенија за размерот на нак-
палата на соп-шениците на недвижните имоти, кол 
лп о се експроприрааг и,ли земат па привремена 
употреба. 

5) Да досеви правосилните решенија односно 
1 хсиргнРаииЈсИа на недвижните имот , -мписнп-
п,ие како и цела!а своја преписка след ^врш\ење 
'е ; рибо 10Тс1 на Милие I ерс! ве) т о на виа трлин тие 
р олти на НРМ. 

Ч I е п 12 

Во пипало'о па својата работа комисија! а с4 

,'..'1жпа аа се снао ш ^о експропРлцнлнА-оа основа. 
ЛОЈ Л се СОИ)!! ОД' 

1) ларце /е// илич, во кој (реба д,а ")п и'п уп,ј)Н1 
мапцелшс\ к )и тито с предмсч на експропрацпјаМ 
(',-која илрцела тебе Ј,а биде означена со својот 
^рој па катасI ар-кио'1 план С т е вгради и 1р\и? 
г'б,с1\ ги, кои ;шо се лавот јаи! на експроприрало го 
"чмнише, феое немо чака да била! \'иргани во 
П П 1И О Г , 

2)'Син сол. ип ; ;атдстарс/опе парцели, кои и п о 
ч екснроприј. аа!, се самите рубрики 

а) реден број, 
б) фамилијарно и Iоден-о име на сопи велико! 

! 1 замини Iе.;о и мет на неоовото живење, спре 
ма кат ас ѓуреки 1 е книги, 

в) Број на парцела Ја сирена каI асгарскноI 
план, 

г) Катасбарската површина на парцела!а, к о ј а 

и; го се експроприра,, со точно озпачуеље каков 
дел од истата е под зграда,, а каков само дворно 
место-

СписокоI мора да биде во се согласен со пар 
целниот план, , г 

3) Попис па л Радије, во кои исцрпно да бидат 
опишани сите згради коц се навогја'. на експропри 
раното земјиште; . , ' , , . , 

4) Попис на дрвјата и другите растенија , кон 
4 е павогјаат на експроприрано го земјиште. 

Доколку катастарските и земјокнижните пода 
топи се униилени и спрема това не можат да се 
набават, експропјшационата основа ќе се сос аев 
ВРЗ основа на геодетските и техничките прописи, 
како и со присобирана на веродостојни подади, 
по начин како това комисијата ќе го најде за наН 
целесоотразен, а во согасие со катастарските ор-
гани. 

Член 13 
Експроприацлоната основа ќе биде досадна 

на Првостепената експронриациона комисија од 
страна на Мине!сретнело на внатрешните ичо -ти 
на НРМ 

Претседател на комисија^ е долази, шоил 
Амбис писмата, свика комисијата на с п е т и м . 

Ч тен И 
Комисијата е должна, да соопшти на сопстве-

ници те на недвижните имоти, кои што ес екгпоо 
прират, во одредено вре^е да ја дочекаат комнен , 
јата, за да би да те своите изјави и за да би пом-
ирис ктвусле ири сирово ^уснлл о на екепроп'^' ние 
ната поставка. 

Ако некој од сопствениците не доие ком неија 
Ј а ќе раби1 ги и ви негово о тсаствие. 

К' и шеи им а е должна д,а даде на сопственици 1 е 
на експроприраните недвижна ишЛн и 'мое'" гс 
ооЈаснуења во врска со спроведување го на експропрм 
ација та. 

Забелешките направени од, мрдна па сопсмел^г 
дше на експроприрани 1е имоти однпсно 1 р"лии\,и ге 
на земјиштето,, негозам ТООЈСМИ,ПД, како и саѓе 
ги За.белешки!, кон (3и он.че од влијание за донесе-
ше правени одлика, комисии 1 ќе ги СОСЛУ:^ ,Ј 
ќе ги л а о е МА и и.) записникот 

Ком 1Сп ј:на ќе насими на лице мес1 ) а,л ја на-не 
р-м точната па правенше мачешки и основано-
ста и з баран-а'а и ал нив ќе до 1есе јкнн ' 1 и ) V; 
поен и кло 

Член 16 
Сл ел К Ј К О счслупЈа поедините на с ме ц е л м е , 

Је л долее ријениа но не'иге, комисија Ја дчнсм не 
тенис ал накнада Ја односно екенронрирлмп е 
И О ! И,, 

Накнадни се дава во пеов? п,ри ч а пендак.,., 
след п рано с и л ноел л на решение 'о о т Мин л: геро . 
го на виа! реи! м те раб о Ги на НРМ. 

Член 
Комисијава докесуе свота е решени! на запис-

ник, Записникот гребе да содржи следните елемента 
а) ден, час и место на состалакот на комисијата, 
б) имањата на членовите н^ , комнен јач и, како о; 

V вентуланите и мин.а на прецени те лигите или с т р у ј о " 

в) имињата на секој ,гоне рвеник, , чиј. ом-ммеѕм 
иредме г м-а експропријации^ - со,зрбедцшка.дади\ ^ 
ИС1ИОТ црнеа ген или не; 

' г) точното означуеп^. на имр^цт^негрда^ 
' е м а, к л Ја сл ар с к и от план - . неговата, рѓјВДмрт 
л I и н а 9 
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д) исцрпен опис на зградите кои се к а в о с т 
на односното земјиште; 

е) проценката на земјинлето, зградите по-
етро ките и растенија на него. 

Решението на комисијата требе да онде '^ра^ 
ложено, Истото се потпишуе од сите 1рл ^ џула на 
на комисијата. 

Член 17 
Стварната вредн.ост но екпроприраиите не-

движни има.и се одредуе спрема нивната средна 
вредност во денот на проценката, При одредуе-
ље стварната вредност не се зема во оглгд оообе. 
иго л вредност, која што имото-т може кг ја има 
Л1-П--к) за сопственикот. Исто 1ака неможе дз се 
земе во оглед зголемуењето на вредност на ме-
дал от имог, к о'"о би имала да настапи било пора-
ди рабо;и за кои се врши скспропријтгијт а, б!г 
чо п- газди какви други оптока гелстна 

Проценката за голем'тнтпа ^а нач.-идатз се о-
дрелгл теле увидот на самото место и грижлива 
га оценка на сите податцл, фл(гн онс10'ат^лС1ва 
кен се од влијание за правилната оценка на игоI 
^шепите штети и за височината на накп , тп та кл 
Ј-.а што на сопствениците има да се псп I г:п 

Накн-ада: а во смисол на овој Прави аниќ оп-
фако I с, м) стварната воедаосг н а екс пол фин ^ 
и 'О! мелснжнм имот, а не и м:т усебнк, е лела л и, 
д к - л к у со иво! ПравилнЈИк не е предвидено -иааку 

За овошни дрвја стари проку ѕ о у т и на 
сопственикот му пропати уште и падина во ми 
сзч'Инага на 1рчго јишнпог поич и 

Член 18 

Наградата ал недвижен и\пм привремено зе-
мен на послуга се сосон; од наем кол иго ее одре 
д Vа еп л м а средни )л г д л о г о д -ѕнјсн чие I приход до 
^ л̂ од имотот пред експроприранИта. 

\1Vо вредност на недвижни;; лмо^ и ^ ле пол 
лут, ,л о. Тј се смалена или а.л,летала килшига вл 
про "лоста ; п се додели1 односно одбие од па 
п-алма ирссме!ан'т шј претходни.О СКИ; 

Ч л е н 10 

I Јро : л в решеното на .11рвос' ечслкн; а експро-
прлацлоната комисија односно ралмерО! на ноќна 
дага за експрогц мразите ниола с'ганките имал 
и с во на жалба во срок од 8 д-на,, од денот ага 
ГЈ:имање препис од решението до Окружниот 
суд во град Скопје. 

Против решенија! а на коми си; ами може да и" 
д I де жалба а Ми ние! е р ство т о на виа грешни те ра-
боти на НРМ. 

Окружни^т суд ако најде жалбава за умее,ш! 
може решението на комисијата или да го премах-
не или да го поништи и нареди нова преп,енкч. 

Член 20 
Решението на комисијата етануе правосилно 

след 8 дена^ од. денот на доставуењето му на соп-
с-твеникот, ако против него не е вложена жалба, 
односно кога Окружниот суд ќе донесе решение, 
Со кое потврдуе или проиначуе решението на Прво 
стапената експроприационата комисија. 

Правосилното решение на Првостепената екс 

толриициона комисија, односно решението на О 
кружниот суд по жалбата, - со основ за укинуг 
ње на стварните пла-ва в-о земјишните книги. 

На правосилно-ста на решението на комнен!ата 
одвоено Окружниот суд, Министерството на в нат 
реши 1те работи на НРМ ќе побара укнижуење вл 
експроприраните праоа во полза на Народна Репу 
блика Македонија. 

При поднесеше бар,ање за укииуење не се под 
несе дока.з на извршел п а исплата на н а в а л а т 
на односниот солс ти лаик, 

Член 21 
Постапката по ОБИ' Правилник се смела за хит 

Член 22 
ОВОЈ П р ! в л ти а К влсгуе во сила со делот па 

обмвуе:: е п му вл ,Службен веслан на Народна 
Реи . о л к I М ќе Л' \То аи) ; 

В ) 2237 - 11 (февруари 1947 година 
Мин :с. ^ I I I ВИЈ греши не Согласен М а к и е в 

ра оти ,ул НРМ финансиите на НРМ 
Цвет, и Узулотски,, с. р Д, Џамбаз, с р, 

На ЈСЛ шаине л к I од Уред зага ла нл шсла рас 
по де л "п и ( горнине ал алката од 12, V 1945 год' 
а но со !^лкл I од Наредбата за лазлрстуење 
па Лчи е кол мм ал ал трош ̂ инките категории од 13 
IX, П ) - л СОГЛАСИЛ Паре шата на Министерство 
"(о на Iр' т и м П л с 11;1 о/ен^ето ФНРЈ (11 I 1 ш. 19Ј7 
' од издавам е па л 

Н А Р Е Д Н А 

-и олреде пеење на 'идолче \чеб за сем) лен л га-с-и. 
ангелко ллселс I п со НРМ 

Ч ген 1 

а) На рЈбгЈЛЈлцн.е ""Д гшрошлчка клегорлј I 
и со нив илешлченн I": и л ќе се ллллла дневно воО 
гр члеб; 

о) П,: р калина г е о-д И ^ллсепслпл л л со с,нк пз 
(еди (Лени 1лца ќе се дава им ПО -'р, хлеб—д леине; 

в) На л Iл 'Пмцн !е ал Ш категории л со нив Иб 
(едначепп /гица ќе се а н а и ) 'НО гр. хлеб-делбено , 

г) На ^шп ' 1 г ј л г е г о р л и на иотрошачите ? 
им сите деца че се ина но ГЈ). хлеб дне.вно:; 

Ч ?ел 2 
Доколку на месо. чтео .е издава брашно ис-

тото ќе се н и п н л нл солллео 4 односмл за 100 
гр. хлеб 75 г;р бплшлсз смее 

Член .Ј 
Со оваа-Паре аба се од V испуши сИ1е до̂  сега 

лздадени наредби, решења л проеиои во врска ссѕ 
висината па /1лжбл!е ч.аеГг односно брашно. 

Чл -Л! -I. -
'Наредбата влегуе но сила Бедната и ќ-е бал? об-

јавена во ,,Службен весник на НРМ-
' 5482 од 11, I??. 1947 грд ' ' ( ^ 
Смрт на фашизмот - Слобода на нкродоП 

М И Н И С Т Е Р , 
ѕгас грговишта и снабдуењето; 

' Д, Бојановски - Дизе1 с., о 
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На ас и ананис член 7 - а и и / од Уредбата 
за трошковите на трговијата на големо и на мало 
(Службен чист ФНРЈ бр. 106 од 3/ ХИ 46) Влада-
та на Народна Република Л Чакецонија долее)е 

ГЈСДИ010 
Р Е Ш П 16 Е 

За постапката Ја одред уење и а рж ах а односно 
рабатот за покривање трошковите од член 2.- на 
горната Уредба, за државите тр/ овени претпри-
!Јатта од републиканско и локално значење, а за 
артикли од локално производство ион немаат одра 
дена единствена цена на ма то за целата територија 
ша Федеративна Народна Република Југос ланија9 

нити на тершор-Љга но Народна Република Маке= 
допија 

Точка 1 

Се овдас1уе Министерство^ на г о т в е а о 
енабдуењеЈо на НР Македонија, градски!е и о к о 
лискихе народни одбори да определува маржа од-
носно рабат и тоа; Министерското, за државни те 
трговски претпријатија од републиканско значење, 
а градските и околиски!е народни одбори за др-
жавниге трговски ное I при јат и т од локално зна-
чење' кои тртуват со ар I и к л и од локално производ 
саво и немаат одредена единствена нена на мало 
на целата територија на Федративна Народна Ре-
публика Југославија, нити па терии уриша да На-
родна Република Македонија, 

Точка 2 

Маржата односно раба и^ се состои од: 
а) нормирани трошкови на набавуењехо и про-

давачка! а; 
б) издатци за рационализација на работењето 

и подигање на киното на културното труење; 
в) утврдениот допринос за фондот на рановоц 

етпото на п реди ришт ита; 

Точка 3 

Во нормирани I рош кои и на набавувањето и ги. ^ 
давачката вчегуаа овие групи трошкови: 

I) Зависни трошна стоката% нектар," уто-
вар и превоз од местото на производството до скла 
дот на претпријатието, природниот растур (кадо и 
мања к) кои ќе настане при фанспорг^т 

2) Плати па работниците^ службениците и до-
принос на завп'от за социално осшуруење кои го 
терен! претпријатието; 

3) оснгуруење на оток ата.во складот мамипула 
ци!а на стоката природни растур (кале и мањак) 
во скчч1ПТ" 

4\.кирка и закупнина амортизациона отпис на 
сопствените зграда, ,оморти-^циани отпиен на ин=. 
вентарот, осигуруење на згра Јата, ,огрев, осветле-
ние и нада, ' о п о ј к а на:зградата, одржуење и ,чис-
тење ' ' , ^ V 

БГ да^би^ и:. на. нано ани ге гутббри ^ЗУ^В АпФ 
тапине и месени даноци, так-си останала. „76си- . 
гуруења. 

6) поштарина, такси за телеграми и телефони^ 
канцелариски материјал, патни трошкови, трошкови 
на културно тргуење (огласи, реклами, узорци), ка-
мати, трошкови на централата и управата, остава 
ли трошкови (новини, публикации итн.) 

Точка 4 

Сине државни трговски претпријатија од локал 
но значение 'гребе да добават на градскиот ш и 
околискиот изроден одбор -изработен предлог 
на збирот на трошковите од точка 3 на ова Реше-
ше и това во процент од вкупно предвидениот про 
мет за следиме групи артикли по одл/мт 1 

а) за нолЈе; 
б) за попрво; 
в) за пресно месо; 
г) за пресна риба, 

д) за млеко; 
гј) за млечни произведени ја, 
е) за вмно% рабија и др, алкохолни ни јало; И; 
ж ) за огреано дрво, к1ум\'р и јц лен; 
з) за изработки ^^д дрпа (четки, с/ла, решет%, 

метли, порта, вретена) 
и) за 17/егапеко кошарски проил:оди (кошници 

кошеви и иасчпњачи); 
ј ) за лук и кромид; 
к) за варира: 
л) за кромпир: 
љ) за сточна храна. 

и други ар1 икли од локално приинвоипво кон не 
се поброени а немат ел писмени цени на мало ^ 1-
целата територија ич Федеративна Н п ^ г м Ре-
публика Југославија односно на територи ја да 
Народна Репуб :ика' Македонка 

11ретпри ја! и ја' а е е должни да достава! иста 
така процент на секо^а група трошкови према чои 
р о I на сите трошкови од јонка 3, на ова Решени? 

ПрешрИЈаЈи^а од републиканско значеннс 
бе да достават предлог во горниот смисол до Мини 
стерсгвок) на трговијата и енабдуењего вл НРМ, 

Тонка 5 

Мини.стерството односно народните одбори мо,-
жат за поедини артикли од трупи!е поминаш во Т' чс 
4в на ова Решение по колку се оа особено 
да ги нормираг посебно ЦхликовиI е НЈ нтблву^н,екл 
п продаваната и да определам посебна маржа. 

Точка 6-

По добиените предлози' од државниве трговска 
претпри-^!и1а од локално значени? извршните од-
бори ча I галскије или околиски^ народни од"т -од 
след проверка на ис,т и те ќе доиеснт, од тука м н ^ 
жата која ќе се состои од: - - --

а) нормираните трошкови, на набавуељето и 
продавачка! а: ; 

б) максимални стопи за покрив-офе,-, чздат,иит% 
за рационализација на работењето и подигање на 
пиво'о на^културното -т;/гуење; 

в) допринос''за фондов на '^акОвбдстшто 'Ј;на-
преишијатмего: 
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Донесена)а одлука од извршниот одбор за 
маржата треба да се достави до Министерството 
на трговијата и спабдуењето на НРМ за согласив. 

Точка 7 

Министерство 10 односно извршни!е одбори па 
градскине и околиските народни одбори можат да 
одредат маржа повисока но што изнесуат нормира 
шие фошкови на набавуешето и продавачка!^ из-
д а н и е за рационализација на работењето и поди-
гање на нивото на културното тргуење и доприно-
ситс на фондот на раководството на претпријатието. 

Разликата метју повисоко одредената маржа 
и нормирана!а, државните трговски претпријатија 
од републиканско и локално значеше должни се 
да 'а уплатат во корист и а буџетот на органо! кој 
што ги основал. Од оваа разлика надлежниот адмп 
нисгратигвно оперативен раководител може да му 
остави на пре шри јавето до 25% на самостојно 
располагање. Износот кој што се остава на распо-
лагање на претпријатието ова ќе го употреби за 
рационализација во цел па поарно работење. 

Точка Ѕ 

Ова решение синус во сила со дено! па обја-
вуењего во ,,Службен весник на НРМ", а ќе се 
применуе од I Г 1947 год. 

Скоше, 2^ I 1947 год. 
11ре! седали 

на Владата на Народна 
Република Македонија 

Лазар Колишевски, с, р. 

Врз основа 4 1, 4 од Уредба! а за разиоскме на 
I р!овцата на големо и на мало издадедна од Вла-
дата на НРМ бр. 1065 од 30 јануари 1947 година, по 
предлог од Министерот на трговијата и сиабдуење 
10 на НРМ' а во согласност со Претседатетт па 
в кадата на НРМ донесуам 

Р Е Ш Е П И К 

За иостотокот за рационализација на рабо-
тењето и подигањето дивото на културно 

тргуење 

1) Постотоког за рационализација на работење-
то и подигањето нивото на културното тргуење на 
претпријатијата на големо изнесуе: 

а) претпријатија кол што продават артикли за 
исхрана: 

1) тровина со земски производи (житарици, ен) 
чна храна, семе и лековито растение). 

кои вкупен годишен промет до 500 милиони да. 
вари до 0,1%, а кај вкупен годишен промет преку 
овој износ за првите 500 милиони динари до 0,1^, 
а преку тој изиос 0,05%; 

2) трговци со индустриско прехранбена артан 
ли, вокје и повркЈе со месната и сувомеснати произ 
веда и со млечни производи: 

кај вкупен годишен промс! до 200 ми шоип ди-
нари до 03%, за про-мет до 500 милиони динари 
за првите 200 милиони динари до 0,3%, а за остана 
анте 300 милиони динари до 0,2%, а кај вкупен го-
дишен промет преку 500 милиони динари за првите 
200 милиони динари до 0,3%, а за наредните 300 
милион-и динари до 0,2%, а за износ преку ОВОЈ ао 
04%; 

кај вкупен годишен промет до 500 милиони ди-
нари до 0.3%, а за промет преку овој износ за први-
те 500 милиони дин-ари до 0,3%, л за останатиот на-
нос до 0,15%; 

4. П р е т у р и ј а ш ј а кои и п о продавач индустри-
ски артикли: 

1„ трговско манифакдурна аока и конфекци-
ја, Јажлриа парфимерија, кожна галат ерија- пре-
работена кожа, кожна галантерија, преработена 
кожа и со обукарски прибор, гумени производи: 

кај вкупен годишен промет до 50 ми шани ди-
нари до 0,2 0/0, а кај вкупен годишен проемт пре-
ку 5Ј милиони динари до 0 2%, а преку овој износ 
10 0 1 '/г; 

2 'рговина со железарија, градежен материи'! 
и сали мрси урегј 1 ј, елелфогехпички ма!ериал, хе-
микалии, хартија и со производи од хартија: 

кај вкупен годишен прзмег до ми тони 
динари д ) 0,3 1 а ка! вкупен годишен проме! 
преку 15 милиони динари за првите 15 милиони 
ли при д о 0 3%. '1 ирско о н о ј износ 0 11

 2%. 

3. Осмна ипо I Ј)ГОВСКН прекрија! НЈЈ на големо: 
ка^ вк\ псп годишен промет до 15 милиона ди-

нари х ) 0 3 О О, а кај вкупен годишен промет пре-
ку 1о милиона цапри за првите 15 милиони липа-

м, - Пост оIоко' за рационализација па рабо(е 
рн до 0,30 0, а преку овој износ до 0.1.5 0-0 
Изето и подиганион) нивото на културното гргуе-
ње на трговски 1с претприилпја на мало пзнесуе-

а: Пре т р и Ја И! јак! кои ило продава! артикли 
за исхрана: 

1. трговци со земски производи, вокје и повркје, 
месна ти и сувомеснаш производи, млечни произ-
води' алкохолни и безалкохолни пијалоци и со ин-
дустриско - прехранбени артикли. 

кај вкупен годишен промет до 30 милиони дн-
30 милиони динари за првите 30 милиони динари 
до 0,7 %ч а преку овој износ до 0,4 

б) Претпрп шијата кон што пролазат ипаустрп 
ски артикли: 

трговци со манифак турна и конфекциска стока, 
јажарија, парфимерија, кожна галантерија, прера-
ботена кожа и обукјарски прибор, готови обувки и 
опинци, гумени производи, книги за школски потрв 
би и со канцелариски материал. 

кај вкупен годишен промет до 30 милиони ди-
нари до 0.6% а кај вкупен годишен промет преку 
30 милиони динари, за првите еЗО милиони динари 
до 0,6 %, а преку овој износ до 0,3 

2. трговии со железарска стока, градежен мате 
рнал и огрев, санигарен регјај, електротехнички ма 
тергал, хемикалии^ хартија и со производи од хар 
тија, бицикли, шивачки и писакЈи матнине (фискул-
турни потреби и паметта!: 
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кај вкупен годишен промет до 10 милиони ди-
нари до 0,6 СО, а кај вкупен I од ишен промет пре-
ку 10 милиони динари за првите 10 милиони ди-
нари до 0 6 0 и а преку овој износ до 0/3 0 0; 

4. останат и те претпријатија на мало: 
кај вкупен годишен промет до 20 милиони ди-

нари до 0,6 0/0, а кат вкупен годишен промет пре-
ку 20 милиони динари за првите 20 милош! дина 
ри до 0,6 О'О, а износ преку овој да 0,3 0'0; 

5. мешовити претпријатија на стока; 
кај вкупен годишен промет до 50 милиони дина 

рн до 06 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 
50 милиони динари за првите 50 милиони динари 
до 0,6 0/0, а преку овој износ до 0,3 0/0. 

Ш. — Ова Решение влегуе во сила со денот на 
обЈавуењето во ,,Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", а ќе се применуе од 1 јануари 
1947 година. 

Бр. 5798 февруари 1947 година 
Скопје 

ПРВДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
ПЛАНСКА КОМИСИЈА 

К. Миловски, с. р. 
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На основа чл. 3 од Уредбата на трошковите на 
управата и продаваната во државните рударски и 
индустриски претпријапија од сојузно и републи-
канско значение Министерството на индустријата 
и рударство на НР Македонија, во согласив со 
Планската комисија на Народна Република Маке-
донија, донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

За одредуење нормирани трошкови на управа-
та и продаваната па индустриски претпријатија 
та и продавачката па индустриски претпријатија, 
за група производи за кои ќе се одредуат единстве 
ни цени со важност на целата територија на Народ-
на Република Македонија. 

Чл. 1 
За ниже наведени групи се одредуат следните 

постотоци на нормирани трошкови па Управата и 
продаваната на предпрштија. 
Група на производи: Трошкови на управа 

та и продавачка^ во 
% од просечните 

трошкови на производ-
ството 

Јоргани, душеци 1,1^ 
Чорапи и џемпери 3 % 
Џемпер 3,3% 
ГакЈи за капење лет,, мати. и жен -

памучни долни алишта 2,6% 
Кожна конфекција 3,8% 
Боја за кондури 1,2% 
Свеќи од парафин 2, % 
Керамички цевки' делови шампон тули 12,8%) 
Мермерни -плочки, споменици и крстеви 8, % 
Метален нзмештој, детски колички, 

школски клупи. чиклиранм маси и с:о.гор,и 4,Г/г 
Други изработки на металната 'индустрија 7,7% 

Алва, локум, кекс непшизиран, бонбони не'. 
Компоти, слатки, конзерви, зарзават салца 3,6^ 
Сушен зарзавах и овоштие 4, 
Вештачки мраз 8.6 
Вино и ракија 1,5% 
Нетипизираш! производи на дрвената им д 2,4 
П раимов д и на графичка индустрија 5,6%4 

Чл. 2 

Постотен на трошковите на упр. -а и про^ 
давачката на претпријатијата од Чљ 1 на ова Ре-
шение се пресметуат од просечните трошкови на 
производството и преставуат елемент од 
Чл. 1. став „ап од Наредбата за нормирани 
трошкови на управата и продавчката во државните 
рударски и индустриски претпријатија од сојузно 

Ова Решение сгапуе на снага од денот на об-
јавуењето. 

Министер 
па индустрија и рударство 

Инж. Г. Василев, с, р. 
Согласен 

Претседател на Планска!а комисија 
на НРМ 

Киро МИЉОВСКИ, с, р, 
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На основи ане Чл. 2 од Уредбата па Владата на 
Народна Република Македонија за ставање вон сн^га 
Уредбата за млеко преработуењето (обЈвена во 
уСлужбен весник на Народна Република Македони-
ја" бр. 5 од 8. III. 46 г.) бр. 1549 од 14, И 1947 год, 
Министерот па земјоделието и шумарството во со-
гласив со министерот на трговијата и снабдуењего 
на Народна Република Македонија донесува следно 

РЕШЕНИЕ 
За млеко - преработеше на овчето и козјото 

млеко во Народна Република Македонија во 1947 
година 

1) Се задолжуват околиските и градските на-
родни одбори на територијата на Народна Републи 
на Македонија, да преку реонските кооперативни 
сојузи односно поедини кооперации или претпри-
јатија, секој на свотата територија, организираат 
-АГИ ОхоЈеом и ОЈХЉЅО ен ЅКНЗЛХООЕС^СЈП ОМРТГК 

2( Продавање 1о на млеко!о во млеко — преран 
ботувалните пунктови од страна на сопственици-
те на молзни овци и кози има да се договорува ло-
броволно метју истите и односните Реонски коопе-
ративни Сојузи о,дносно кооперации или прет-
пријатија 

3: Млеко — преработувалната сезона ќе започ-
не во полските реони од 1 март а во планинските од 
1 мај 1947 година, 

4) Млеко — преработувалните пунткови - ман 
дрл стојат под непосреден надзор контрола на о-д 
носните народни одбори, 

5) Санитарен — ветеринарен и стручен надзор 
по млеко - преработуваато ќе врши Министерство 
го на земјоделието и шумарството, 
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6) Реонските кооперативни сјоузи, кооперации 
,те и претпријатијата ангажирани во млеко — прера 
бодењето производеииге количества млечни про= 
думи ќе ги стават на расположение на Управата за 
откуп и промет со земјоделски и сточни произве-
дени ја - Скопје, која ќе врши распределени^ на 
истите. 

7) Се задолжава Управата за откуп и пром-ет со 
зеем делеви и сточни произведени ја, на реонските 
к ) тера1ивни СОЈУЗИ, кооперации те и прегпријаги 
јата ангажирани во мдеко — п р е р а б о т е н о т о да им, 
укаже содејствие и помош по организирањево на 
\меко - преработеното г-и ?абавуење - т ипве 
и 1 а о и заати, сол и слично, 

8) НУЖНИ финансиски средува за м л ^ о - - ире 
рзботуе^гто ќе стават на расположение па се реон 
ските кентер.и иван сојузи о-дносно на кпоп 'радин 
ае пр м а р ј а н ч а -,д страна па М а к е т н с к т а с ш 
папска б ш к а Централа на Народната банка ФНРЈ 
за И Р, Македонија во Сани-е, а по предходно одо 
боел не т - Министерството па финансии те на Народ 
на Република Македонија во вид ни кредит, а и:, 
основани^ претставени планови за млеко - - прера 
б о д е њ е т о . 

9) Цени те па млеко се определува? од нем пено'. 
Уред за цени во согласи^ со Министерството на 
земсделтето и ш у м а р и в е ^ ) на И Р. Македонија. 

Цените на млечните продукти се опрецелуат 
од Земскиот уред за пени п% Јаз а на производни-
ве пауноски а во согласие со Министерство (о на 
земјоделието и ш у м а р с к о го. Определенине цени 
се лнесуа г па такви п р а н г и кои одговараат на 
пороине определени од бактериолошко - ветери-
нарниот ние ГИ Iу1 

10) Ова Решение влегува во сл-иа веднага, 
МИНИСТЕР 

на трговијата и снабдуењето 
(Д. Бобановски - Дизе) с. р. 

МИНИСТЕР о 
на земјоделието и шумарството 

(Кр. Симовски) с. р. 
8Ѕ 

За да се поарни материјалната положба на учи-
телите и за да им се дадат поарни условна за рабо 
тач Владата на Народна Република Македонија 'на 
основа чп. 6 од Законот ча Владата на НРМ од 16 
април 1945 голна предлогот на Министерот за про 
свети го донесуе следнотоѕ 

РЕШЕНИЕ 
Учителите кои шот се на учителска служба 

но селата ќе примаат ^^надлежности како служ-
бениците од 1 разред на скапотијата. 

2 Учителите кои што работат со комбинирани 
Одделенија а со повеќе од 60 редовни ученици,, ќе 
добијат месечна награда од 150, - динари. 

3. Учителите кои што работат со комбинирани 
одделенија^ а со повеќе од 80 редовни ученици, ќе 
добијат месечна награда од 250. - динара 
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Исто така ќе добијат месечна награда од 250, 
- дин. и оние учи! ели ко,л ШИЈ водат д се одделни 
паралелки, 

4. Учи!елше коп ило се на учителска служба 
во села оддалечени од о к о л н и о т центар 15—25 
км, ќе добијаг месечна награда од 150. - двд, 

5. Учи'ели?е кон ипо се на учителска служба 
во села оддалечени од околискиот центар на 25 км. 
добијат месечна награда од 250. - динари, 

6 Изузегно од месо ага опхвагени во точка 4 к 
5 може да се даде награда од 150 или 250' — дип0 
на учителите од оние места кои што ќе бндгг опре 
делена од Мннис!срог за просвега т сопансост сг 
М и ние геро г на фин-шон'! 1. 

7. Уголемуење1 о на припадни ловите и и а грм 
дпге споменаIи под гоч I. 2- о и в ќе следуа? 
од I февруари 14-17 го тина. 

8 Иса пцуењето на ова Решение ;.е прс. шета-
пус на Министерот за протега М пинс-ерл? не 
фин исаи 

О ()ВГ5 Решение нлегус во сила сл 'К-ио I на о6-
I го вп .'С;г/ж!)еи песмиг на НРМ'. 

Претерит?! на Вилата 
Ма НРМ Л. Колишевски с. р 

М-а и по гео на финансиите 
Л Џаиолс- С, р. 

Мннпскч) на нрпспсочга 
И. Минчев о р. 

'К) 
На основине т е н ! Јакиов за овластеше -

Владан на И фо им Република Македонија за доне-
сусње Уредон по прашања на народно стопанство 
ењгто -- Влагава на Народна Република Млгедо^ 
нијз допесуе 

Р П 111 К И И В 

-л о-власѕуење градскине и околиските иа-
,ладни одо фи на Народна Република Маке-
донија да го одредат посто!окот на опшП1 
те трошкови (режија) и стопата на 'Добив-
ката за државните угостителски претприја^ 
^чја 01 локално значени^ на територијата 

па Народна Републики Македонија 
Чл 1 

За сите \гостил^.лски поетприЈатија од локал-
но зкачение се овластат надлежните градски ќ 
околиски народни од5 фи на Народна Република 
Македонија да го одредат нос го токот на општите 
трошкови (режија) и лопата на добивката' по пре! 
кодно согласие на Минкоерсгвто на трговијата в 
снабдувањето па Народна Република Македонија 

Чл. 2 

При определувањето на постотците на општи= 
те трошкови (режија) и с тапата на добивката 
се има во предвид наредбата за категоризација нѕ 
"државните угостителски претпријатија на Народна 
Република Македонија. Упутство за елементите од 
кои се состоат поедини врста трошкови на државо 
ните угостителски претпријатија на Министерства 
те на трговијчта и снабдувате на ФНРЈ (Службен 
лист на ФНРЈ бр, в од 31 Јануари 1947 година) к з Ш 
ц на стварните извртени калкулации на основа две' 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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сегашното пословање на угостителските прегорив 
Надија. 

Чљ 3 
Одредените постотци на општите трошкови (ре-

даја) и стопата на добивката ќе се применуат од 1 
Јануари 1947 година. 

Член 4 
Ова Решение стапуе во сила од денот на о5ја-

туењето, а ќе се применуе од 1 јануари' 1947 год, 
Број 1067 
30 јанура 1947 година — Скоше 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија: 

Лазар Колишевски, с. р, 
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Врз основа на чл. 3 став Л од Уредбата за трош 
новите и добивката на државните угостителски 
претпријатија (Службен лист на ФНРЈ бр, 106 он 
81 декември 1946 год. ) а на предлог на Министер 
итното на трговијата и снабдуењето. Планската ко-
мисија на НР Македонија донесуе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ 

(РЕЖИЈА) ЗА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИ1ЕЛСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБИКАНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ 
Чл. I 

Процентот на општите трошкови (режија) за 
поедини актегории на државните угостителски прет 
п р и ј а в а од републиканско значени^ изпесуе: 

а) кај државнине угостителски претпријатија 
од републиканско значение уврстени во категорија 
на специјални државни угостителски претпријати-
ја 34% (тридесет четири од сто) 

1) кај државните угостителски претплатија ол 
републиканско зиачение увретенч во прва група 
од ви.ра к а л о р и ј а на државните плптелски 
претпријатија 25% (дваЈсегпет од с о ) и 

в) к-ЈЈ државните угостителски прекрија гија 
од републиканско значение уврсени во в топа гру-
па од втора категорија на државните угостителски 
претплатија 20% ( двајсе1 од сто) 

Чл. 2 
Ова Решение сгапуе во сила со ленот на оЖавхе 

ње^о, а кЈе се применуе од 1 јануари НИ7 год. 
25 јануари 1947 год Скопје. 

Планска комисија на НРМ 
П р е т с е д а т е л , 

К Мидовски' с р. 
СОДРЖАЛ 

Рег Стр. 
78 У1\ \3 за дополнение и изменение на 

ук^зоI за распишуењр опцти избори за 
и-збор на одборници за си1е месни на-
ролни одбори на т е р ш о р и ^ а на На-
родна Република Македонија 97 

79 V рид НА за ставуење ван снага на 
Уредбава на владата на Народна Ре-
публика Македонија за млеко прерабо-
теле ; ' 97 

НО УРЕДНА за експроприација1а на недви 
/кичн'е имоти потребни за подигање 

зграда на Мини,стерството на внатреш-
ните работи на НРМ 9Ѕ 

81 УРЕДБА за цените на градежните 
(услуги, кои ш,то ги вршат државните 
градежни претпријатија од локали^ 
значение и за печалбата и расподел^ 
бата на печалбата на овие претпри-
јатија во НРМ Ш г 

82 УРЕДБА за ушнуење на Федералист^) 
аутомобадно претпријатие ФАП за Ма-
кедонија 106 

83 Правилник за постапка при експро-
донацијата и за начинот за утврдуење 
на височината и исплатава накнадата 
на сопствениците на експорпираните 
имоти согласно Уредбата за експро-
пиациј'ата недвижните имоти потреб-
ни за подигање зграда на Министер-
ството на внатрешни работи на НРМ 101 — 108 

84 Наредба за определуење на дажбите 
хлеб за сето непроадводигтелно населе-
ние во НРМ 103 

85 Решение з а постапката за одредуење 
маржата, односно рабатот за покрива, 
ње трошковите Од чл. 2 — на горната 
Уредба во државните трговски прет-
пријатија од републиканско и локално 
значение, а за артикли од локално 
производство кол немаат одредена 
единствена цена на мало за целата 
територија на Федеративна Народна 
Република Југославија, нити на тери-
торијава на Народна Републик-а Ма-
кедонци 104 — 105 

86 Решение за постотокот за рацион-али-
зација на работењето и подигањето 
нивото на културно тргуење 105 

87 Решение за одредуење на нормирани 
трошкови на управата и продавана-
та на индустриски претпријатие за 
група производи за кои ќе се одре-
дуат единечни цени со важност на 
целата територија на Народна Репу-
блика Македонија 108 

88 Решение за млеко-преработуење на 
овчет о и козјето млеко во Народна 
Република Македонија во 1947 год. 106—10? 

89 Решение за да се поарчи материјална^ 
та положба на учителите и за да им 
се дадат услови ја за работа 107, 

90 Решение за овластуење градските и 
околиските народни одбори на Народ-
на Република Македонија да го одре-
дат постотокот на општите трошкови 
(режија) и стопата на добивката за др-
жавните угостителски предпријатија од 
локално значевте на територијата на 
Народна Република Македонија ' 107 

91 Решение за процентот на општите тро-
шкови (режија) за државните угости-
телски предпријатија од републикан-
ско значени^ 108 
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