пт на фашизмот

Слобода на народот!

Номјдфмигна 9 платена во го т о м

СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА
БР

НАРОДНА

РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА
Год, V

Скопје, понеделник, 4 април 1948 г.
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д о п и с и , е IV
....-И1 ју ^оиликат на адреса, "Службен
гесник на ПР Македонија" Пошт. фах 51: Скопје. Ракописите
не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 698

в
Ирз основа чл. 7 ст. 1 од Законот за админнстративмо-те?1ГторијалЈ2ата подела на Народна Република Македонија во врска со член 5 точ. 25 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ а со предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание иа Народна Република Македонија донесува

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износу
250 ани. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при!
Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

3. за Министер на земјоделието Вера Ацева, народен
пратеник и Претседател на Главниот сојуз на земјоделските
задруги на Македонија; и
4. за Министер во Владата и Претседател на Комите
тот за Универзитет, високи школи и научни установи Крсте
Црвенковски, народен пратеник и секретар на Главниот одбор на Народниот фронт на Македонија.
ш.
Владата на НРМ ќе го изврши овој Учеа.

УКАЗ
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА СТАВОТ 1 ОД ТОЧКА 9 НА ЧЛЕНОТ 1 НА УКАЗОТ ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ, СОЕДИНУВАЊЕ
УКИНУЅАЊТ% И ПРОМЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ
Член 1
Се става вон сила ставот 1 од точка У на членот 1 на
Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за
одделување, соединување, укинување и промени на границите на админнстративно-територијални единици У. Бр. 10
од 23 ноември 1948 година кој што став гласи: Месниот народен одбор на селата Пресил и Милошево се одделува од
подрачјето на Прилепска околија и се соединупп кон под"пчјсто на Крути свеќата околија".

У. Бр. 2
Скопје, 17 март 1949 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Крсте Црвенковски с .р.

Претседател
Богоје Фотев с. џ

7 0
Врз основа чл. 73 т. 10 од Уставот на НРМ, а по Предч
дог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното сопранов на народна иепуолика македонија го донесе следниот

Член 2
Овој Указ влегува во сила веднаш
Скопје, 17 март 1949 година.

УНАЗ
за одредување државни стопански претпријатија
од лок-ално значевме за претпријатија од републикански значение

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУВТ'К\ МАКЕДОНИЈА
Претседател,
Богоја Фотеа е, р.
Секретар,
Кр. Црвенковски с. р.

1. Претпријатијата од локално значениве. Текстилната
Габонка „Пелистео" во Битола и Фабоиката за свилен^
платна „Илинден" во Битола, се одредуваат за претпријатија
од републиканец значение.
2. Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.
У. бр. 8
Скопје 17 март 1949 година.

В О
Врз основа чл. 78 т. 7 од Уставот на НРМ, а по предлог на Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на
Народното собрание на Народна Република
Македонија
Издава

УКАЗ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВЛАДАТА НА НРМ

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Крсте Црвенковски с. р.

^
4

Претседател,
Богоја Фотев с. р,

'

I.
О уважаваат оставките и се разрешаваат од досегашните им должности:
1. Министерот на трговијата и снабдувањето Киро
^Иљовски;
2. Министерот на градежите Живко Трајковски и
Џ
3. Министерот на земјоделието Ванчо Бурзевски.
т..
И
Се постават:
1, за Министер на Трговија,а и снабдувањето Христо
Вајарски, народен пратеник, досега помошник министер на
Тргов.ијата и снабдувањето;
2, на Министер на градските Димче Беловски, народен пратеник и претседател на Паро 1г,ага младина ни Македонија;

УЗ
Врз основа на чл. 73 тон. 4 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 4 од Законот за избор на одборници
за народните одбори, Президиумот на Народното собрание
на НРМ го донесува следниот

УКАЗ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се распишуваат општи избори за избор на одборници
за сите месни народни одбори на територијата на Народна
ј -публика Македонија.
Изборите за сите месни народни одбори ќе ее одржат
но слсднио I распоред;!

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ
а) изборите за сите месни па.. .ј -л одбори од подрачјата на штипската, кратенката, крушевската, царевоселската,
беровската, ѓорче петровската и ресенската административна
околија ќе се одржат во недела на ден 8 мај 1949 година;
б) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на титов-велешката, тетовската, охридската, гевгелиската,
струшката и радовишката административна околија ќе се одржат во недела на ден 15 м а ј 1949 година.
в) изборите за сите месни народни одбори од подоената на битолската, дебарската, кочанската, кривопаланачкага,
Нивадарената и гостиварската околија ќе се одржи во недела
на ден 22 мај 1949 година.
г) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на прилепската, светиниколската, скопската, кумановската,
струмичката, демирхисарската и бродската административна
околија ќе се одржат во недела на ден 29 мај 1949 година.
3. Спроведувањето во живот на овој Указ за секоја
група месни народни одбори наведени во точ. 2 од овој Указ,
кма да започне и тоа:
за групата под а) на ден 3 април 1949 година,
за групата под б) на ден 10 април 1949 година,
за групата под в) на ден 17 април 1949 година,
за групата под г) на ден 24 април 1949 година, т. е.
Фд тој ден има да се смета срокот за поднесување и потврдување на кандидатски листи предвиден во чл. 33 од Законот
аа избор на одборници за народнитео дбори. како и сроковите за сите други постапки во врска со предниот закон.
У. Бр. 5 - Скопје, 26 март 1949 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
" Секретар,
Претседател,
парете Црвенковски, е. р.
Богоја Фотев, с. р.

/в?
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Врз основа на чл. 29 точ. 3 во врска со член 10 од Законот за Петгодишниот план за развиток на народното стон ист в о на Народна Република Македонија во годините
1! 17 -195!, Владата на Народна Република Македонија, по
предлог од ,Министерот на комуналните работи ја донесува
след?ата
,
У Р Е Д Б А
ЗА ДОЗВОЛИТЕ ЗА ОСНИВАЊЕ И ОБАВУВАЊЕ
НА ЗАНАЕТЧИСКИ РАДЊИ

3) да има положен мајсторски испит односно стручна
спрема што се изедначува со мајсторски испит; и
4) со судска пресуда или со решение на надлежниот
државен орган да не му е забранено обавувањето на таа
занаетчиска радиност или времето на таа забрана да поминато.
Горните услови треба да ги исполнуваат и пословоѓите
на занаетчиските радњи на дпжавните надлештва, установи
и претпријатија и на занаетчиските радњи на друштвени^
и задружните организации, ако тие радњи работат со трети
лина или ако тие не работат само во врска со предметот на
работата на нивниот оснивач.
Член 4
Сл
Министерот на комуналните работи во согласност со
министерот на внатрешните работи може да даде на туѓ-и
државјани дозвола за оснивање и обавување на приватна
занаетчиска радња.
Член 5
Молбата за издавање на дозволи за оснивање и образување на занаетчиска радња му се поднесува на надлежниот
орган надлежен по чл. 2 на оваа уредба. Молбата тпеба да
ги содржи сите лични и стварни податоци потребни за донесување на решение. Кон молбата се приложуваат исправите со кои се утврдува дека молителот ги исполнува пропишаните услови за оснивање и обавување на занаетчиска
радња.
Ако занаетчиската радња се води преку пословоѓа во
смисол на последниот став од член 3 тогаш кон молбата
се поднесуваат докази дека пословоѓата ги исполнува условите од точка 1—4 на член 3 од оваа уредба.
Член в
Извршниот одбор на околискиот односно градскиот
(реонскиот) народен одбор односно Министерството на комуналните работи при издавањето на дозвола ќе се раководи од потребите на населението на околијата или градот
(реонот) односно од потребите на оснивачот за таква занаетчиска работилница, како и од интересите на развојот на
стопанството.
Член 7
За едновремено обавување на повеќе сродни струки
од занаетот може да се издаде една дозвола, само во случај
ако тие струки по нивната природа и според месните потреби и обичаи, можат и треба заедно да се обавуваат.

Член 1
Член 8
За оснивање и обавување на занаетчиски ради,н на
Занаетчијата односно оснивачот на занаетчиска радња
државните надлештва, установи и претпријатија, на занаете должен во срок од 60 дена по добивањето на дозволата
чиска ргдк.и на друштвени^ и задружните организации и
да изврши регистрација на занаетчиската радња и да го от- .
на пчнвггаги занаетчиски радњи потребна е дозвола.
почне обавувањето на радњата. По оправдани причини дрНе е потребна дозвола за оснивање и работа на државниот орган што ја издал дозволата може да му го прож а в и в е занаетчиски претпријатија кои што ги осннваат и
должи срокот уште за 30 дена. Доколку во тој срок редсо кои, игно адмннистративно-оператвни раководители, ран,ата не се отвори и работата не се отпочне, дозволата ја
ководат народните одбори. Решението за нивното оснивање
губи својата важност.
ја з; уг"' ? " " к о л а т а .
Член 9
Не е потребна дозвола за оснивање и работа на за- ј
Извршниот одбор на околискиот
(градскиот, реонн а с т и н а л е работилници на државните надлештва, устаноскиот) народен одбор односно министерот на комуналните
ви и претпријатија и на занаетчиските работилници на ддуработи може со свое решение да одземе дозвола за обавушт вените и задружните организации ако тие работилници
вање на занаетчиска радња:
не работат со трети лица и ако, при тоа, работат само во
1) ако е сопственикот на приватна занаетчиска радња
вр:ка со предметот на работата на нивниот оснивач (затвоправосилно осуден на казна лишение од слобода со прирени занаетчиски работилници).
силна работа, на казна лишение од слобода во траење поНе е потребна посебна дозвоча за работење на занаетдолго од шест месеци или на казна поправителна работа во
чиските задруги чните правила се одобрени.
траење подолго од една година;
2) ако е сопственикот на приватна занаетчиска радња
Член 2
правосилно казнен за прекршок во врска со обавувањето
За осникање занаетчиски радњи на државните надлена радњата најмалку три пати за последната година;
т а , установи и претпријатија од локално знечение, на за3) ако сопственикот на приватна занаетчиска радња
иа п ниски радњи на друштвените и задружните организапрестане да ги исполнува условите од тон. 1, 2 и 4 на НА 3
цил и м приватни занаетчиски ради и дозволата ја дава
на оваа уредба.
ивлгтн ѕог одбор на околискиот односно градскиот (ре'онАко по точ. 1 и 2 од овој член е казнен п осло ногата
ск
наводен одбор.
на занаетчиска радња на државно надлештво, установа или
За осниеање на занаетчиски раднн,и на државните надпретпријатие односно пословоѓата на, занаетчиската радња
лета па, установи и претпријатија од сојузно и републина друштвена или задружна организација, како и ако покански знаменце дозволата ја дава Министерот на комустовоѓата престане да ги исполнува условите о д тон. 1, 2 И
на ад-ите работи.
4 на чл. 3 на оваа уредба, административно-опертивниот
Член 3
раководител на радњата е должен по барање од МинистеЗа да може занаетчија да добие дозвола за оснивање
рот на комуналните работи, да го уклони тој посдовода и
и оЗод-иање на приватна занаетчиска радња мора да ги
да го замени со пословоѓа кој ги исполнува условите во
м е л о , о в и е услови:
чл. 3, точ. 1 - 4 на оваа уредба.
1) на ужива избирачка нраоо:
Жалбата против решение на извршен одбор на око2) да има пос.кидоа способност;
I лиски односно градски (реонски) иароден одбор му се
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млеко на поголемите градови, индустриски и рударски
подивува на министерот на комуналните работи во срок оо
центри.
15 дена, покривањето на тоа решение.
Републиканското откупно претпријатие има свои филнЖалбата против решение донесено во прв степен од
министерот на ко.муналиите работи л' се поднесува на Вла- , јали кои што откупот го вршат преку свои откупни станици,
а каде што тоа не е возможно преку организационо спосодата вл срок од 15 дена ио примањето на т о а р е ш е н и ?
бни околиски откупни претпријатија или земјоделски задруДо одлуката по жалбата жалителот го запржува праги како свои комисионер!!.
вото на обавување на радувате.
Во реоните каде откуп вршат републиканците откупни
Министерот на комуналните работи може и по службепретпри,јатија, задругите можат да откупуваат млеко и млена должност по правото на надзор, да поништи решение за
чни производи на своето подрачје само како комисиенери
одземање на дозвола што го донел извршен одбор на окона репубдиканското откупно претпријатие,
лиски односно градски (реонски) народен одбор,
Градските откупни претпријатија можат да вршат саНадлсжниот орган може одземената дозвола да ^ V ја
мо откуп на млеко за локални потреби и не мол,ат да се
врати на лицето на кое му е одземена, ако најде дека има
занимаваат со откуп на влечни производи и преработка.
услови за това и доко -чу и лицето това го желае.
Градските откупни претпријатија можат да вршат откуп на
млеко по пратило во своја 1а околија односно во нодоачјеЧлен 10
, то на околијата од чиј административен состав е издвоен
Остануваат во важност сите дозволи за оснивање и ј градот. Министерот за трговија и снабдување може на градобаиување на занаетчиска радња издадени до денот на вле- ! ските претпријатија на поголемите градови да одобри одгувањето во сила на оваа уредба.
куп на млеко и надвор од нивната околија и во таја цел да
Извршните одбори на околиските односно градските
определи откупни реон. Градските откупни претпријатија
(реонските) народни одбори, во срок од три ме.. ;ца по влевршат откуп преку сопствена откупна мрежа (откупни стагувањето во сила на оваа уредба, ќе извршат поново преници), а каде това е невозможно, преку околиски откупни
глед на сите молби за издавање на дозволи за оснивање и
претпријатија и земјоделски задруги, како свои комисион
обавувале на занаетчиска радња кои што се поднесени
мери.
след 1 јануари 1948 година а не се уважени. Ако подносиВо подрачјата каде откуп не вршат републикански^
телите на молбите уште желајат да отворат занаетчиска
откупни претпријатија односно нивните комисионер^
отрадња, одборот ќе им издаде дозвола доколку ги исполнукуп на млеко за локални потреби ќе вршат самостално оковаат условите одредени со оваа уредба.
лиските откупни претпријатија и задруги.
Републиканците откупни претпријатија имаат станица
Член И
за п пеов С.отка на млеко (мандои), млекаои, сепаратоои и
Извршните одбори на околиските односно градските
други уретаи за преработка на млеко во млечни производи.
(реонските) народни одбори, во срок од три месеца по влеЧлен 2
гувањето во сила на оваа уредба, ќе извршат поново преВо Министерството за трговија и снабдуваа, е се оснива
глед на сите предмети по кои дозволите за обавувал,е на
Главна дирекција за откуп и промет со млеко и млечни
приватни занаетчиски радњи се одземени след 1 јануари
производи.
1948 година. Ако за това одземање нема место и по оваа
Седиштето на Главната дирекција е во град Скопје.
уредба, дозволата ќе му се врати на лицето на кое што му
е одземено, доколку оио самото това го желае.
Главна дирекција за откуп и промет со млеко и млечни
производи е алминистоативно-оперативни раководител на
Член 12
откупните п р е т п л а т и ј а за откуп на млеко и млечни производи од републиканска значение и има надлежност која
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба
што со закони и уредби е дадена на административно-опеќе донесе но потреба министерот на комуналните работи,
ративннте раководители.
Член 13
Оваа уредба влегува во акта со денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 2430, 24-111-1949 год., Скопје.
Министер
ца Комуналните работи,
Ар%. К. Георгиевски, с. р.

Претседател на Владата,
Л, Колишевски, с. р.
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- Врл основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на
земјата, на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Водата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУПОТ НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ И ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ

Член 3
Покрај задачите од чл. 2 Главната дирекција има за задача особено следното:
а) комерцијално да раководи со извршувањето на планот за откуп и планот за расподелба (снабдување) на млоко и млечни производи и во таја цел преку своите претпријатија иницијативно да организира откуп па сите одбит о ц и на теренот, остварувајќи ја нужна , а соработка со наД
лентите државни органи;
б) на основание планот за расподелба
(снабдување),
а во рамките на диспознциите на надлежните органи, располага со откупените количини млеко и млечни производи
и издава диспозирш на претпријатијата;
в) работата и кословањето на претпријатијата кои се
под нејно административно-оперативно раководство да ја
ускладува со саботата и работењето на локалната откупна
мрежа (државна и задружна), која врши откуп како комисионер;
г) со цел да се правилно изврши планот за откуп, планот за производство и планот за расподелба (снабдување),
да соработува со надлежните органи од ресорот на земјоделието;
д) на основаше на плановите да го ооганизира и унапредува производството и преработката на млекото и во
таја цел да дева плански задачи на своите претпријатија за
оснивање и работата на станици за преработка на млеко
(мандри), млекари, сепаратори и други уреѓан за преработка на млеко;
ѓ) преку своите претпријатија да се грижи за правилно
сместување, транспорт и квалитетно чување на откупените
количини, да води контрола над това и да се грижи за
набавка на амбалаж и уреѓај за сместување, транспорт и
преработка на млеко и млечни производи;
е) да води оперативна евиденција за откупот, преработката и испораката на млеко и млечни производи.

Член 1
Откуп па млеко и млечни производи на подрачјето на
Народна Република Македонија вршат претпријатија за
откуп на млеко и млечни производи од републиканско значен и е, како и локални државни откупни претпријатија и
земјоделски задруги.
^
Републикански откупни претпријатија се осниваат во
ауфицитарните реони. Секое републиканец откупно претпријатие опфаќа определен откупни реон. Министерот
^
'Трговија и снабдување го определува бројот на републиЧлен 4
кански откупни претпријатија, како и нивниот откупен реоч.
Главната дирекција, во рамките на примените диспозиРепубликанците откупни претпријатија вршат
откуп
иии на надлежните органи, располага со сите оличини млемлеко со цел за преработка, како и откуп на млечна
ко и млечни производи, кои ќе ги откупат односно лсепабоПроизводи, а исто така учествуваат и во снабдувањето со ' тат репубдикаиските претпријатија и локалните државни

Бр. 8 -

Стр. 70

С Л У Ж Б Е Н Вк-,ОтИк ПЛ

откупни претпријатија и земјоделските задруги како комиеионерн.
Републиканците откупни претпријатија можат да располагаат со откупените односно преработените количини на
млеко и млечни производи само на основнине налози на
Главната дирекција.
Локалните откупни претпријатија и земјоделските задруги кои в р т а т откуп како комисионен на републиканец^
откупно претпријатие можат да располагаат со откупените
односно преработените количини млеко и млечни производи само на основавме налози на републиканците откупно
претпријатие.
Член 5
Локалните државни откупни претпријатија и задругите
кои откупуваат млеко за локални потреби, должни се за
откупените количини да ја известуваат Главната дирекција
преку републикава ксто откупно претпри јатие определено
од Главната дирекција.
Член в
Републиканците откупни претпријатија, локалните откупни претпријатија н задругите кои вршат откуп на млеао и млечни производи должни се, да водат евиденции за
откупот и за огге примени, издадени и извршени диспозицни.
Член 7
На чело на Главната дирекција стон главен директор
кој управува со сите работи ма дирекцијата.
Со комерцијалните работи управува
комерцијалниот
директор.
Чаен 8
Главниот директор и комерцијалниот директор ги постанува Министерот вл трговија и снабдување во согласив
со Претседателот на Владата.
Член 9
Главната дирекција има совет во кој влегуваат: главниот директор, комерцијалниот директор, директорите на
ревубЈиикздските откупни претпријатија и службеници на
Главна дирекција определени од главниот директор.
Главниот директор може на состаноците на советот по
потреба да повикува и други лица.
Член 10
Поблиски прописи аа извршување на оваа уредба и организација.та и работата на Главната дирекција донесува
Министерот за трговија и снабдување.
Член И
Оваа уредба влегува во снаа веднаш.
Број 2412, 24-111-1949 година, Скопје
Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. (к
Министер
за трговија и снабдувања,
Хр. Вајарски, с. р.
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УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУПОТ НА ДОБИТОК И НА
ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО И ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ДОБИТОК И
ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ
Член 1
Откуп ма добиток и на производи од месо на подрачјето на Народна Република Македонија ќе вршат претпријатијата за откуп на добиток и производи од месо од републиканец аначение.
С е м е републиканец откупно претпријатие
опфаќа
ааредомк откупни реон. Министерот за трговија и снабдувале го определува бвоЈот на откупниве претпријатија за
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подрачјето г-а Народна Република Македонија, како и реонот за секое републиканец претпријатие.
Р е п у б л и к а н е ц ^ откупно претпријатие има во секоја
околија од својот реон филијала, која што врши откуп на
своето подрачје преку сопствени откупни станици, а дена
за тоа нема возможност, преку организационо способни медени земјоделски задруги како свои комисионер!!. Иаузетко,
претпријатија чиј што реон опфаќа поголем број околии
не мораат да осуиваат филијали за поедини (одделна) околија каде што т р г н а т и т е одвишоци се помали. Во таква
околија откуп за републиканците претпријатија ќе врши
како комисионер па републиканска^ претпријатие, организационо способно локално откупно претпријатие преку
своја откупна мрежа, или околиски сојуз на земјоделските
задруги.
Член 2
Во Министерството за трговија и снабдување се оснива Главна дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо со седиште во град Скопје.
Главната дирекција за откуп и промет со добиток и
производи од месо е адчинистративно-оператинеп раководител на претпријатијата од републиканец з т ч е н и е
од
чл. I и има надлежност која со закони и уредби е дадена
на адмнпистративно-оперативните раководители.
Член 3
Покрај задачите од чл. 2 Главната дирекција има за
задача особено следното: '
а) комерцијално да раководи со извршувањето
на
планот за откуп и планот вл расподелба (снабдување) на
добиток и производи од месо и да во таа цел преку своите
претпријатија иницијативно организира отнуп на сите од вишоци на теренот, остварувајќи ја нужната соработка со
надлежните државни органи;
б) на основание планот за расподелба (снабдувале),
а во рамките на диспознциите н надлежните органи, да располага со откупените количества на добиток н производи
од месо и да издава диспозпцин на претпријатијата;
в) работата и п о л е в а њ е т о на претпријатијата ИРИ се
под нејно адмннистратнвно-оперативно раководство да ја
ускладува со работата и пословлњето нз локалната откупна
мрежа (државна и задружна) која врши откуп како комисионер;
г) преку своите откупни претпријатија да се грн,кч за
правилно сместување односно разместување, транспорт и
чување на откупениот добиток, да води контрола над топа.
како и да во таа цел организира петацки; и
дјЃ^да води оперативна евиденција за откупот, с о п о јанието и испораката на добитокот.
Член 4
Главната дирекција во рамките на примените д ме позиции од Министерството за трговија и снабдување располага со сите количества добиток и производи од месо нгго
ќе ги откупат републиканците претпријатија за откуп на
добиток и месо, како и со количества на добиток што ќе
ги откупат локалните откупни претпријатија односно околиските сојузи на земјоделските задруги иако потикне пери.
Републиканците откупни претпријатија можат да располагаат со откупените количества добиток и производи
од месо само врз основа на налози од Главната дирекција.
Филијалите и откупните станици можат да располагаат? со
откупени количества добиток и производи од месо само
врз основа на налози на р е п у б л и к а н е ц ^ откупно 5претпријатие.
Локалните откупни претпријатија и околиските сојузи
на земјоделските вадруги што вршат откуп како ^мисионери можат да располагаат со откупените количества добиток
и производи од месо врз основа на налози од република^
ското откупно претпријатие односно од Главната дирекција,
Доколку Главната дирекција непосредно издава налови
за диспозиции до локалните откупни претпријатија и око"
лиските сојузи на земјоделските задруги, за дадената диспозиција должна е веднаш да го извести и с о о д в е т е н К "
публиканско откупно претпријатие.
Член 9
Републиканците откупни претпријатија, филијалите В
откупните стапици, како в локалните откупам п р е л ц и ф л ф
и околиските сојузи па земјоделските м и р у ш ДЕЛИШ ^
да водат евиденција за откупот и за сита примени и Н а ј дени и т в р д е н и ммжмтт.
0
Локална?? о г и г м т претпријатија и ж о л в о п ш сојјѓ'
ѕи на заилпеленпте табурет должни се. за сите Ш Ј в О Ш
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количества добиток но најбрз пет да поднесуваат извештаи
до Глетката дирекција преку републиканското претпријатие
под г а ј откупни реон истите потпаѓаат.
Член 6
Ма чело на Главната дирекција сит главен директор,
кој управува со сите работи на дирекцијата.
Со комерцијалните работи управува
комерцијалниот
дмреѕогор.
Чаен 1
Главниот директор и комерцијалниот директор ги нас т а н а а Министерот за трговија и снабдување во согласив
со Претседателот на Владата.
Член 8
Главните дирекција има совет во кој влегуваат? главниот директор, ко мерни ја.: ипо т директор, директорите на
реоублшаи ските откупен претпријатија и службеници на
п и е н а лкреасци1а определени од Главниот директор.
Главниот директор може на состаноците на советот
да да п о о д у в а по потреба и други лица.
Член 9
Поблиски прописи за извршување ма оваа' уредба и за
т м з т џ ј а т а и р-аботата на Главната д е р е л а донесува
министерот за трговија и снабдувале.
Член 10
Оваа уредба влегува во сила веднаш.
Крој 2416, 24 март 1843 год., Скопје.
Претседател на В л а с т а .
Д. Колишевски, с. р.

Министер
за трговија е снабдување,
Кр. Бакалски, с. р.
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Прв основа чл. 1 од Законот за овластување Влагата на
Народна Република Македонија за донесувале уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, на
предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата на
Народна Република Македонија Ја донесува

УРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУПОТ НА ЖИВИНА, ЈАЈЦА И
ПЕРЈА И ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП
И ПРОМЕТ СО ЖИВИНА, ЈАЈЦА И ПЕРЈА НА МИНСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ
Член 1
Откупот на живина, јајца и перја на подрачјето на Народна Република Македонија вршат претпријатијата за откуп
на машина, јајца и перја од републиканец значевме.
Секое републиканец откупно претпријатие опфаќа определен откупни реон. Министерот за трговија и снабдување го
определува бројот на републикански!^ откупни претпријатија
за подрачјето на Народна Република Македонија, како и реонот 88 секое републиканец откупно претпријатие, со това
мрежата на републиканците откупни претпријатија да го опфаќа целото подрачје на Народна Република Македонија.
Републикалското претпријатие има во секоја околија од
својот реон филијали, кои вршат откуп на своето подрачје.
Претпријатието може да има откупни станици или комисионен
ри во поедини места и села, кон не се седишта на околијата,
а имаат тржишни одбитоци. Комисионери можат да бидат организационо способни околиски откупни претпријатија и месад земјоделски задруги.
Реиубликанското претпријатие може да име фарми за
уагоЈ на живина, инкасаторски станици и кланици.
Член 2
Покрај републикански!% откупни претпријатија откуп на
^нивана и јајца во слободна продажба (по пазарни цени) за
подмирување на локални потреби, можат да вршат и локалните државни претпријатија (околиски, градски и месни) и
задругите и тоа: 1) врз основа предходно добивано одобрение
Од повереникот за трговија и снабдување на надлежниот околиски (градски) народен одбор ако откупот го вршат во околијата (градот) и 2) врз основа претходно одобрение од Уд-

ираната за откуп на земјоделеци производи на Министерството
за трговија и снабдување ако откупот го вршат надвор од
својата околија (град). З а секое издадено одобрение Н о в о
реиството з а трговија и снабдување должно а веднаш да
ја извести Главната дирекција з а откуп и промет со жудева,
јајца и перја на Министерството за трговија и снабдување.
Член 3
к
Во Министерството за трговија и снабдување се оснива
Главна дирекција за промет со живина, јајца и перја со седиште во град Скопје.
Главната дирекција за откуп и промет со живина, јајце в
перја е идмннистративно-оперативен раководител на претпријатијата од р е п у б л и к а н е ц значенне за откуп на живина, јајца и перја и има надлежност која со закони и уредби е да?
дена па адми:шст^титт-оперативните раководители.
Член 4
Покра ј задачите од чл. 3 Главната дирекција има за задача ослбеко следното:
а) КО"?ОЦПЈЛЈ;ПО да раководи со извршувањето на планот
за от:.-уп и ГТЗНРТ за расподелба (снабдување) на живина, јајца и перја и во таја цел преку своите претпријатија иницијативно да ОјГх а м и т о в с г?г/н ич сите одаишоци на теренот, остварувајќи нужна соработка со надлежните државни органи;
16) на оснопаиие плановите за расподелба (снабдување)',
а во раески ге на диспозициите на надлежните органи, да располага ное да член 5 од откупените количини на жикица, ја јца и перја и иглава лиопозиции на претпријатијата;
е) р е н т а т а и пословањето на претпријатијата кои се под
нешо аатнтстргтшжо-оперативно раководство да ја ускладува со работата и работењето на локалната откупна мрежа!
г) во цел за правилно извршување на планот на откуп,
гошко" на исо Јнг.одстѕо и планот на расподелба (снабдување)
да соработува со нидлеигните органи од ресорот на земјоделието;
д) на основаше плановите преку своите претпријатија па
организира и унапредува производството на живина и во таја
цел да дава о'Јамски задачи на откупните претпријатија за осииватче и работена на фарми за узгој на живина, инкубаторски станица и кланици;
ѓ) прст,у своите претпријатија да се грижи за прави.чно
сместување, транспорт и квалитативно чување на откупените
и произведените количини на живина, јајце и перја, да води
контрола над тог.а и да се грижи за набавка на амбалаж и уреѓај за смест;вл!ке и п р о и з в о д с т ц на живина, јајца и перја
за своите претпоијатија;
е) да РОЛИ оперативна евиденција за откупот, производството и не л ора к.ите на живина, јајца и перја.
Член 5
Главната дирекција во рамките на примените диспозиции
располага со своите количини на живина, јајца и перја, кои
ќе ги откупат релублнканските откупни претпријатија, како
и со количините кои ќе ги откупат локалните државни откупни претпријатија и задругите како комисионер!!.
Републиканците откупни претпријатија можат да располагаат со откупените количини живина, јајца и перја само на
о с н о в а л е налози на Главната дирекција.
Државните локални откупни претпријатија и задругите
кои вршат откуп како комисионер!! на републикански^ откупно претпријатие можат да располагаат со откупените количини живина, јајца и перја, само на осиование на налози на
републмканското откупно претпријатие.
Изузетно локалните откупни претпријатија кои ќе бидат
овластени да купуваат живина и јајца во смисол на чл. 2, можат да располагаат со живината и јајца откупени на тој начин, но со т о м . за откупените количини да ја известат Главната дирекција прок-у републиканското откупно претпријатие^
под чиј реон потпаѓаат.
Член в
Република;! ските откупни претпријатија, локалните откупни претпријатија и задругите, кои вршат откуп на и сивине
јајца и перја должни се, да водат евиденција за откупот и за
сите примени, палени и извршени диспозиции.
7
Член 7
На чело на Главната дирекција стои главен директор, к о ј
управува со сите работи на дирекцијата.
Со комерцијалните работи управува комерцијалниот две
ректор,
;
Член 8
\
Главната дирекција и комерцијалниот директор ги поставува Министерот за трговија и снабдуваше во согласив с е
1
Претседателот на Владата,
-

0р. 8 -

Стр. 72
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Член 9
Главната дирекинја и.-та совет во кој влегуваат: главниот
директор, комерцијалниот директор, директорите на републнчепските откупни претпријатија и службеници' на Главната днлекција определена од главниот директор.
Главниот директор може по потреба на состаневте на
,овгтот да повикува и други липа.
Член 10
Поблиски прописи за извршување на оваа уредба и за
ирг котизацијата и работата на Главната дирекција донесува
Ми ветерот за трговија и снабд,ување.
Член И
Оваа уредба влегува во сила веднаш.
БооЈ 2418, 24-1Ј1-1949 година Скопје.
Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.
Министер
е трговија и снабдување,
Хр. Бакалски с. р.
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од наоодното стопанство и обновете на
темјата, на предлог на Министерот за трговија и с в а р у в а ње, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА
)А ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУПОТ НА КОЖИ, ВОЛНА И
И,РЕВА И ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ОТКУП и ПРОМЕТ СО КОЖИ, ВОЛНА И ЦРЕВА НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ
Член 1
Откуп на кожи и волна на подрачјето на Народна Република Македонија вршат претпријатија за откуп на кожи и волна од републиканец значение, а откуп на црева
врши претпријатието за откуп на ирева и сириште од републиканец значение.
Член 2
Секое републиканец претпријатие за откуп на кожи
а водна опфаќа определен откупни реон. Министерот за трговија и снабдување во согласност со Министерот на интуицијата и рударството го опоеделува бројот на републиканците откупни претпријатија за подрачјето на На^тг?а
Република Македонија, како и реонот за секое републик а н е ц откупно претпријатие.
Р е п у б л и к а н е ц ^ откупно претпријатие има во секоја
околија од својот реон филијала која врши откуп на своето подрачје а каде за тоа нема условна, откупна станица.
Откупни станици можат да се осниваат и во поедини места и села кон не се седишта на околијата, а имаат тржиагои одвишоцн.
Член 3
Р е п у б л и к а н е ц ^ претпријатие за откуп на црева и сириште има во секоја суфицитарна околија своја филијала,
односно, каде за това нема условна, откупна станица.
Член 4
Ви Министерството за трговија и снабдување се оснива Главна дирекција за откуп и промет со кожи, волна и
црева ; со седиште во град Скопје.
Главната дирекција за откуп и промет со кожи, волна
л црева е административно-оперативен раководител на
Претпријатијата од републиканец з н а ч е ш е од член 1 и има
Надлежност која со а а ц н и и уредби е дадена на административно-оператмвннте раководители.
Член 5
Покрај задачите од чл. 4 Главната дирекција има за задача особено следното:
а) комерцијално да раководи со плановите за откуп и
плановите за расподелба (снабдување) на кожи, олна, црева и сириште и да во таје цел преку своите претпријатија
иницијативно организира откуп на сите одвншоци на гере
пот остварувајќи ја нужната соработка со надлежните државни органи:

Скопје, 4-1V-1945 г.

Год. V

0) на основнине планот зд расподелба (снабдување), п
во рамките на д и с п о з и ц и ј а на надлежните органи, да зено лага со откупените количини на кожи, волка, црева и
сириште и да издава днспозиции на претпријатијата:
в) работата и п о с т о е њ е т о не претпријетије кои се
под нејно адмшжстративно-оперативно раководство да ЈА
ускладува со работата и работењето на локалната откупна
мрежа;
г) преку своите претпријатија да се стара за правилно сместување односно разместување, транспорт и квалитетно чување на откупените кожи, волна, црева и сириште, да води контрола над това;
д) да води оперативна евиденција за откупот, состојби
нието и испораката на кожите, волната, цревата и сириитатл
Член в
Главната дирекција во рамките на примените ДИСПОЗИЦИЈА
располага со соте количини на кожи, волна, црева н сириште, кои ќе ги откупат републиканскнте претпријатија за
откуп на кожи и волна и р е п у б л и к а н е ц ^ претпријатие з а
откуп на црева и сирншта.
Републиканските откупни претпријатија можат- да располагаат со откупените количини кожи и волна односно
црева н сириште само на основавме налози на Главната дирекција. Филијалите и откупни станици можат да располагаат со откупените количини кожи и волна односно црева
и сириште само на основанис на.точи на надлежното репуб л и к а н е ц откупно претпријатие.
Член 7
Републиканците откупни претпријатија, филијалите и
откупните станици се должни да вода? евиденција за откупот и за сите примени, издадени к извршени ДИСПОЗИЦИЈА
Член 8
На чело на Главната дирекција стои главен директор,
кој управува / о сите работи на дирекцијата.
Со комерцијалните работи управува
комерцијалниот
директор.
Член О
Главниот директор и комерцијалниот 1 директор ги поставува Министерот за трговија и снабдување во согласете
со Претседателот на Владата.
Член 10
Главна!А дирекција има совет БО кој ^лекуваат: главниот директор, комерцијалниот директор, директорите не
републиканците откупни претпријатија и службениците т
Главната дирекција определени од главниот директор.
Главниот директор може на составните на советот да
повикуваат по потреба и други лица.
Член И
Поблиски прописи за извршувањето ма с за а уредба
и организацијата и работата па Главната дирекција донесува Министерот за трговија и снабдување,
Член 12
Оваа уредба влегува во силе веднаш.
Број 2417, 24-111-1949 година, Скопје
Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.
Министер
за трговија и снабдување,
Хр, Бакалски, с. р,
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Врз основа им чл. 79 став П од Уставот на Народна Република Македонија, Владета не Народна Република Маке до
кија по предлогот на Министерот за локален сообраќај донесува

УРЕДБА
За изменување и дополнување Уредбата за в п и е т е
и организирање Управо за патиштата за Народна Република
Македонија.
Уредба за оснивање и организирање Управа за летните
во Народна Република Македонија ("Службен весник на Н Р М бр. 1 од 24 I 1948 година) се изменува и дополнува така да
нејзиниот изменет и пречистен текст гласи:

УРЕДБА
за оснивање Управа за патишта на Министерството за локален саобраќај
Член 1
Во Министерството ул локален сообраќај се оснива
Управа чл патишта со седиште во град Скопје.

Скопје,

I.

-

Год. V

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРл1

Министерот за просвета може со решение да отвора
Член 2
лови одделенија, како и да ги соединува или укинува постои
Управата има задача:
ските.
1) Да планира и предложува изградување на патишта
Член 4
од републиканец з н а ч е л е , као и да ги обавува работите за
Во Државниот ансамбал можат да постапат гкцо ко;1
редовно одржување на сојузните и републиканците патишто се душевно и телесно здрави, кон што се душевно и тешта на територијата на Народна Република Македонија.
2) Да составува и предложува на сојузната Управа за лесно здрави, кои што имаат најмалку гшлуматура или нејзе
патишта план за инвестиционите работи за патишта од сојуз- равно образование, не се помлади од 14 ни постари од 25
години и имаат смисол и талент за народни игри и песни.
но значение на територијата на Народна Република МакедоПо нскључение можат да се примаат и лицо со обранија и да врши координација на планот за изградување патиѕование пониско од тоа предвидено во предходност став и
шта од републиканец и локално знаменце.
д) Да трасира и проекту ва новоградња на патишта од постари од 23 години ако покажуваат особени способности и
талент.
помало ѕначение и да врши пеконстпукцита на истите.
Примањето во Државниот ансгибал станува со конкурс.
4) Да води катастар на сите патишта и мостови на тери
торнјата на Народна Република Македонка.
Член б
5) Да води евиденција за состојбата и оптеретувањето I
За членовите на Државниот апсамбал важи Уредбата за
на патиштата на територијата на Народна Република Македопринадлежностите на уметничкиот персона! во државната
нија.
6) Да вози евиденција за извршување на инвестицио- ! служба.
Член в
ниот план и планот за одржавање на сојузните и републик а н с к а патишта на територијата на Народна
Република
Со Државниот ансамбал раководи директор.
На директорот во раководењето му помага уметничко!
Македонија.
совет ич Ансамблот.
,
,
Член 3
Членовите иа Уметничкиот совет ги именува МинистеНа чедо на Управата стои управник, кој раководи со
рот за просвета од кругот на музичари, етног^афи, кореограф
сите работи на Управата.
Управникот го назначува Министеоот за локален соо- фи, писатели и други истакнати културни работници.
браќај во согласив со претседателот на Владета.
Член 7
Член 4
Државниот ансамбл има своја посебна претсметка на
Управникот на Управата со раководителите на поедини
приходите и расходите во составот на претсметката на прксектори и секретарот сочинува Колегиум на Упоавата.
чодите и расходите на Министерството за просвета.
Колегиумот на Управата му помага на Управникот во
раководење на Управата, ги претоесува сите важни прашања
Член а
како што се: организационо прашање, општите задачи и
Се овластува Министерот за просвета да издава поблиссмерници.
ки преписи за извршувањето на оваа уредба, како и за о р л ^
Ако Управникот на Управата не се сложи со предлогот
низацијата на работата на Државниот ансамбах
на Колегиумот на Управата може секој член од Колегиумот
да тражи прашањето да го реши Министерот за локален
Член 8
саобраќај.
Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето
Член 3
во "Службен весник на Народна Република Мколонија",
Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба, камо и за организацијата и работата на Управата донесува Мини
Број 2420. П! 1949 год. Скопје.
етерот за локален сообраќај.
Претседател ма Владата,
Член б
Л. Колишевски, с. р.
Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето
во. "Службен весник на Народна Република Македонија". 7Ф
Бр, 2428, 24 III 1949 година Скопје.
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување ВлаМинистер за
Претседател на Владата
дата на Народна Република Македонија ва донесување
локален сообраќај,
Л. Колишевски, с. р.
уредби по прашањата од народното стопанство и обнова
Тоде Ношпал, с. р.
на земјата на предлог на Министерот за трговија к снабдување, Владата на Народна Република Македонија донесува
т е
Врз основа на чл. 79 став 1( од Уставот на Народна Ре^ % у б л и к а Македонија, а по предлог на Министерот ѕа просвета,
Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА
за оснивање на Државен апсамбал на народните
игри и песни на Народна Република Македонија
Член 1
Се оснива Државен ансамбли на народните игри и песни на Народна Република Македонија со седиште во СкопЈе.
Државниот ансамбал на народните игри и песни е установа на Министерството за просвета и се навоѓа под раководство и надзор на Министерот за просвета.
Член 2
Државниот ансамбал на народните игри и песни има
де задача:
1) да го негува, развива и подига уметничкото значење
на народните игри;
2) да ги негува, обработува и разработува народните
песни-, и
3) да изготвува програми со народни игри и песни и
да ги преставува на јавни уметнички настапи,
I '

Член 3
Државниот ансамбал во својот состав има:
а) Одделение за народни игри н
б) Одделение за народни песни.
Одделенијата можат да имаат и отсеци.

У Р Е Д Б А
за органназација на откупот на емиш, зарзават
и алкохолни пијалоци и за оснивање на Глаева
дирекција за откуп на промет со емиш, зарзават и алкохолни пијалоци на Министерството
за трговија и снабдување
Член 1
Откуп на емиш и зарзават на подрачјето на Народ!%
Република Македонија вршат претпријатијата за откуп нС
емиш и зарзават од републиканец значење, како и локални
државни откупни претпријатија и задруги — а откуп на алкохолни пијалоци врни: претпријатиет-о за откуп на алкохол^
ни пијалоци од републиканското значениве
Член 2
Републикански претпријатија за откуп на еммш и зарзават се осииваат во сите суфицитарни реони. Секое републиканец претпријатие откинува определен откупен реон,
Министерот за трговија л снабдувале го определува бројот
на републиканските претпријатија за подрачје го на Народна
Република Македонија, како и реонот за секое републикава
еко претпријатие.
Р е п у б л и к а н е ц ^ претпријатие има во секој% околија
од својот откупен реон филијала, која врши откуп на своето подрачје преку свои откупни станици, а каде тоа не Ј
возможно преку организационо способни околиски откупи
' претпријатија или месни земЈоделс^н задруги како свои К0ѕ
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служби

м-ами

мириш грм Прст ири јагнето мон,е да има ату иии
ашици
односно комнсионерн по поедини места к села нам не се
седишта на околијата а имаат тржишнн одвишоци.
Локалните откупни претпријатија ќе вршат откуп на
емшо м зарзават за локални потреби само во својата околија
односно во подрачјето на околијата од пиј што административен состав е издвоен градот. Министерот за трговија
а снабдување може на градските претпријатија на поедини
поголеми градови да одобри вршење на откуп и надвор од
нивната околија и во таја цел ги определува откупни реони.
Градските откупни претпријатија вршат откуп преку сопствена откупна мрежа (откупни станици), а каде това ме е
возможно, преку околиски откупни претпријатија и месни
гемНдокки задруги како свои комисионер^.
Републиканците откупни претпријатија можат да се
занимаваат и со преработка на ежиш и во таја цел можат да
' м ш среќници, уреѓаи за пуолирање и сл.
Член 8
Републи капеното претпријатие за откуп на алкохолни
дијалози има во секоја суфицитарна околија од својот откупен реон споја откупна станица.
Републиканска претпријатие за откуп ма алкохолни
пијалоци се занимала како со откуп на алкохолни пијалоци,
Така и со откуп м преработка на амиш во алкохолни пијалоци.
РепЈгбликанското претпријатие за откуп на алкохолни
пијалоци по таја цел може да има станици за преработка,
пекари, подруми и слично.
- Член 4
Во Министерството за трговија и снабдување се оснива Главна дирекција за откуп и промет со емиш, зарзават
и алкохолни пијалоци со седиште во град Скопје.
Главната дирекција за откуп и промет со емша, зарзават и алкохолни пијалоци е административно-оперативен
раководител на претпријатијата од републиканец значеше
аа откуп па емиш и зарзават односно алкохолни пијалоци и
. има надлежност која со закони и уредби е дадена на адмиамирмнаив-оперативните раководители.

^

Член 5
Покрај задачите од чл, 4 Главната дирекција има за
водача особено следното:
а ! ца комерцијално раководи со извршувањето
на
плановите за откуп и плановите за расподелба (снабдување)
на емини зарзават и алкохолни пијалоци и да во таја цел
арапу своите претпријатија иницијативно организира откупи
на сите оденото и па терен остварувајќи ја нужната соработка се надлежните државни органи, како и да се грижи
н др ен анма мерки за правовремено и равномерно снабдувања нотфшвачкита центри со емши, зарзават и алкохолни
пијалоци;
б) на основаше плановите за расподелба (снабдување), в во рамките на днспозициите на надлежните органи, да располага со откупните количини на емши, зарзават н алкохолни пијалоци и да издава диспозиции на
претпријатијата;
е ) работата н посновањето на претпријатијата кои се
нож вејна администратшшо-операгивно раководство да ја
ускладува се работата на локалната откупна мрежа (државна и задружна);
г) на основавте плановите преку своите претпријатија да организира производство на алкохолни пијалоци со
осанвање на станици за преработка, пецари, подруми и т. њ;
д) преку своите претпријатија да се грижи за правилно сместување односно разместување, транспорт н квалитетно чување на откупените количества на емиш, зарзават
Н алкохолни пијалоци, да води контрола над това, како и
П се грижи за набавка на амбалаж, уреѓаи за чување,
сместување основно разместување, транспорт, преработка
(м емиш и алкохолни пијалоци;
ѓ) да води оперативна евиденција за откупот на
ванев, зарзават и алкохолни пијалоци, преработката на емиВВТј производството на алкохолни
пијалоци и мснорачкто т емжш, зарзават и алкохол! и пијалоци.
!
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61 со сите количества на емши и зарзават, нон што
ќе ги откупуваат локалните државни откупни претпријатија
и задругите како комисионер на републиканците откупно
претпријатие; и
в) со сите количества ца алкохолни пијалоци, кои што
ќе ги откупуваат и преработат ренублшсаошод откупно
претпријатие и локалните државни откупни претпријатија и
задругите како комисионерн на републнканцото
откупно
претпријатие.
Член 7
Републиканците претпријатија за откуп на емиш н
зарзават како и републикавското претпријатие за откуп на
алкохолни пијалоци, можат да диспонираат со откупните
односно производствените и преработките количества на
емиш, зарзават и алкохолни пијалоци, само на о с н о в а т е па
налози ма Главната дирекција.
Локалните државни откупни претпријатија и земјоделските задруги кои вршат откуп на смиш и зарзават како
комисионер^ на републиканците откупни претпријатија
можат да депонираат со откупните количества само
на
основавте на налози на републикански^ претпријатија.
Локалните откупни претпријатија и задругите можат
да откупуваат алкохолни пијалоци односно да вршат откуп
и преработка ма емши во алкохолни пијалоци само како
комнсионери на републикански) претпријатие за откуп та
алкохолни пијалоци и со откупените односно преработените
количества алкохолни пијалоци можат да располагаат само
на оси окапи е на налози па релуб либиското откупно
претпријатие.
Член 8
Локалните откупни претпријатија должни ее, за сите откупени количества на емиш и зарзават по најбрз пат да поднесуваат извештај ди Главната дирекција преку републикана
окото откупно
претпријатие под чиј откупни реон тие
потпаѓаат.
Член 9
Републиканците откупни претпријатија,
локалните
откупни претпријатија и задругите, кои вршат откуп на
емиш и зарзават односно откуп па алкохолни пијалоци,
должни се да водат евиденција за сите откупени количества,
примени, издадени и извршени диспозиции.
Член 10
На чело на Главната дирекција стои главен директор
кој управува со сите работи на Главната дирекцијо.
Со комерцијалните работи управува комерцијалниот
директор.
Член П
Главниот директор и комерцијалниот директор ги поставува Министерот за трговија и снабдувале во с о г л а с ^
со Претседателот на Владата.
Член 12
Главната дирекција има совет во кој влегуваат: главниот директор, комерцијалниот директор, директорите на
републиканците откупни претпријатија и службениците на
Главната дирекција определени од главниот директор.
Главниот директор може по потреба на состаноците на
советот да повикува и друга лица.
Член 13
Поблиски прописи ва извршување на оваа уредба и
аа организацијата и работата на Главната дирекција донесува Министерот за трговија и снабдување.
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Член 14
Оваа уредба влегува во е и п веднаш.

Број 2414 24 И! 1949 годиш Скопје.
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Член в
IV...
а
.
:
.
,-,Гневната дирекција во рамките на примените дигво,Претседател на владата,
вввин располага?
- Ч; А Колишевски с. р.
-Л) во сите количества на емши н зарзават, вон што
I (Министер
з
Ѓо л откупуваат републиканците претпријатија за откуп
Ш амет и зарзават и нивните работни агенции (филијала I за трговија и снабдување
и в и д а м станици);
I
Хр. Бакалски е. р..

СПОИЈА,

Т. -

ГиД. V

чЛУЛЉГН ВЕСНИК НА МРАЗ

Врз основа ва чл. 1 од Законот за овластување Владата па Народна Република
Македонија ѕа донесувања
уредби по прашан^ата од народното стопанство к обновата
на земјата, на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата па Порозна Репубмкс Македонија донесува

УРЕДБА
за организација на откупот на житарици
оризова арпа и фураж и за оснивање на
Главна дирекција за откуп на житарици,
оризова арпа и фураж на Министерството
за трговија и снабдување

Ф

Член 1
Откупот на житарици, оризова арпа и фураж на подрачјето на Народна Република Македонија го вршат претпријатијата за откуп на житарици, оризова попа и фураж
од републиканец зизчение.
Секое откупно претпријатие опфаќа определен очќупиќ оеон. Мтпшстерот за трговија и снабдување го определува бројот на откупните претпријатија за подрачјето на
Наводна Република Македонија, како и реоните на секое
„ангко претпријатие.
Републиканското претпри,јатие идеа во секоја околија
од својот откупни реон филијала, која вошк откуп на своето
подрачје преку свои откупни станици, а каде за това нема
условни преку земјоделски задруги како комисеттотерл.
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Член 5
Републикансмитс откупни претпријатија и
одржите
должни се но водат евиденцијо за сите отчгуоеии комадикД
издадени и извршени д ж позиции.
Член 6
На чедо на Главната дирекција стон главен д р и т о р
кој управува со сите работи во дирекцијата.
Со комернијалните работи управува коиеринЈвамот
директор.
Член 7
Главниот директор и комерцијалниот директор го а%
ставува Министерот за трговија и снабдување во согласив
со Претседателот на Владата.
Член 8
Главната дирекција има совет во кој влегуваат: мажниот директор, комерцијалниот директор, директорите на
републиканците откупни претпријатија н службениците на
Главнава дирекција определени од главниот директор.
Главниот директор може на состаноците на совггот во
потреба да повикува и други лица.
Член 9
Поблиски прописи за извршување на оваа уредба н
зѕ; организацијата и работата на Главната дирекција лоне сува Министерот за трговија в снабдување.
Член 10
Оваа уредба влегува но сила веднаш.

Брчј 5415, 24-П1-ИМФ голиов Скопје.
Член 1
Претседател па Владов^
Но Министерството за трговија и сн4бдугсж.е ^е
в
оснива Главна дирекција за откуп на жнтгрицн, оризова
Л. Полиповски е. р.
рола н фурал со седиште но град С. онје.
Министер за трговија н енабдување,
Главната дирекција за откуп па житарици, оризова
Хр. Ба та леќи с. р.
попа и фураж е админнстргтивно-оперативен раководител
ни претпријатијата од чл. 1 и има надлежност која со за- : в ?
.
. ' -\
кови н уредби е дадена на а.имннистратавпо-оперативните
рвуочо^ттели.
Врз основа на чл. 79 ст. II од Уставот на НарвЈоипо РеЧлен 3
публика Македонија, а по предлог на Министерот т ШДУПокрај задачите од чт. 2 Главната дирекција има за стријата и рударството, Владата на Народна Република ЈИвжезадача особеко следното:
допија ја донесува следната
а) комерцијално да раководи со извршувањето на
У Р Е Д Б А
планот за откуп на житарици, оризова арпа и фураж и во
ТЈ,ја цел преку своите претпријатија иницијативно да орга- ј за изменување на Уредбата за оснивање на розов диремкм
низира откуп на сите одбитоци на терен, остварувајќи Ја на Министерството на индустријата и рударството но Н. Р.
нужната соработка со надлежните државни органи;
Македонија
б) на основата планот за расподелба (снабдување),
Член 1
а во рамките на д опозициите на надлежните органи, да расЧленот 5 од Уредбата за оснивање на главни дирекции но
полага со откупените количини на оризова арпа и фураж и
Министерството на индустријата и рударството но Н. Р. Мад? издава диспозиции на претпријатијата;
в) работата и полевањето на претпријатијата кои кедонија се менува и гласи:
Со работите на погонот во Главната дирекција управува
се под нејно административно-оперативно раководство да ги
главен инженер, кои што е истовремено и прв заменик но
доодува со работата и работењето на земјоделските заглавниот директор.
ругн;
Со планските работи управува директор на плик, О ен ког) да води надзор откупените житарици правовремено
да се ставаат на расположение и продаја на Дирекцијата на мерцијалните работи комерцијален директор.
Со кадровските работи управува заменик но главниот дидржавниот житен фонд односно на нејзините органи по
ректор по кадровски работи.
утврдените цени и да води надзор над извршувањето на налозите од наведената дирекција односно од нејзините
Член 2
органи;
Членот 7 се менува и гласи:
д) преку своите претпријатија да се грижи за правилГлавниот директор, главниот инженеру директорон ни
но сместување, транспорт и квалитетно чување на откупените количини на житарици, оризова арпа и фураж да план. заменикот и главниот директор по кадровски работи Ш
води контрола над това и да се грижи за набавка на амба- комерцијалниот директор ги поставува Министеров ин кицу^
лажи и постојка за сместување, транспорт на житарици, ори- стријата к рударството во согласност еп Претседателот ни
Владата.
ѕова арпа и фураж,
Член 3
Г) да води евиденција за откупот и за сите примени
Во членот 8 ставот 1 се менува И гласи:
П навршени налози од Дирекцијата на државниот житен
Главниот директор со главниот инженер, директорот но
фонд односно од нејзините органи за располагањето на ориплан, заменикот на главниот директор по кадровски работи^
вова арпа и фурвж.
комерцијалниот директор и секретарот но дирекцијата со чииЈ '
Член 4
I -Јавната дирекција во рамките на примените лиено, ват Колегиум на дирекцијата. Со колегиумот рановош п м и о
от директор.
видни од надлежните органи, располага со е л е количини на
Член 4
Оризова арпа и фтраж кон ќе ги откупат републиканците
Оваа уредба влегува но с о м со домот но овјКву винето
откупни претпријатија и задругите како коииснонери.
републикански!% откупни претпријатија можат да во "Службен весник на Народно Република Македонија"
Број 2431, 34-1П-Т5М9 годино, СкопЈо.
располагаат со откупените колични оризова арпа н фурки
Само на основаше налови на Главната дирекција. Задругите
П^моитлЈтЈШтш,
Кен што ариан откуп ни оризова арпа к фураж, мисе момисновери на реиуОлииатниото откупно претпријатие моде ат да
Министер
расиологаат со о н у ш и и количини само во основавме па- на индустријата и рударство.
,....
мет но ренубЈНтканското мм^мпимв^.
Ѕ л Пеное, Фџ р.

Ф

Бр. Ѕ -

С Л У Ж Е Н ВЕСНИК ПА НРМ

Стр' М

Ѕ 2
Врз основа на чл. 79 став II од Уставот на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македо
Чија по предлогот на Министерот за земјоделие донесува

УРЕДБА
за укинување на Главната дирекција на земјоделско-машинскнте станции на Министерството
.
за земјоделие
Член 1
Се укинува Главната дирекција на земјоделско-машннскнте станции на Министерството за земјоделие, основана со
Уредбата на Владата од 16 VI 1948 година под Бр. 6265.
Член 2
Ликвидацијата на Главната дирекција ќе ја спроведе
ликвидационата комисија определена од Министерот за земјоделие.
Надлежноста, правата и обврските како и несвршените
работи од Главната дирекција на земЈоделско-машимските
станчин преминуваат на Министерството за земјоделие.
Член 8
Со овластува Министерот за земјоделие да дава напатствија ве навршување на оваа уредба.
Член 4
Уредбата за оснивање Главна дирекција на земјоделскомашински станчин на Министерството за земјоделие ("Службен весник на НРМ" Бр. 18 од 23 јуни 1948 година^ престанува да важи.
Член б
Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето и' во "Службен весник на Народна Република Македонија".
бр. 2423, 24 III 1949 година Скопје
Министер за земјоделие,
Вера Ацева, с. р.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, е. р.

8 3
Врз основа на чл. 79 став 11 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот на индустријата и рударството, Владата на Народна Република Македонија
ја донесува следната

УРЕДБА
за одменување на Уредбата за оснивање на Главна дирекција на р е п у б л и к а н с к а метална индустрија на Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Македонија

Скопје, 4 - П - Ш 9 г. -

Год. V

Член 4
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија",
Број 2427, 24 Ш 1949 година Скопје.
Министер на
индустријата и рударството,
Вл, Попов с. р.

Претседател на Владата
Л. Колишевски, с. р.

Ѕ4
Врз основа на чл. 29 точка 3, во врска со чл. 11 точка
16 и 53 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на
народното стопанство на Народна Република Македонија во
годините 1947 — 1951 и во врска со чл. 11 од Општиот закон
за шумите, Владата на Народна Република Македонија, по
предлог на Министерот за шумарство и Министерот за земјоделие донесува

НАРЕДБА
ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГУБАРОТ
1.
Поради спречување на штети кои на народното стопанство нанесува п-барот се образува! посебни органи со
задача да организираат и раководат со борбата против губарот во цел на неговото уништување и това:
1) Републиканска
комисија за борба против гусларот при Министерството за шумарство;
2) Околиски односно градски комисии за борба против губаоот поп извозните одбо ! на околиските односно
градските народни одбори;
3) Месни комисии да борба против губарот, при месните народни одбори.

и.

Републиранската комисија остварува општото раководство во борбата против губарот дава напатствија, доделува материјални н финансиски средства и ја помага работата на пониските органи, кон учествуваат во борбата против
губарот.
Околиските комисии раководат со работата на месните комисии и ја ускладуваат нивната работа, ги снабдуват
со материјални и финансиски средства, непосредно раководат и ја организираат работата околу уништвувањето на губарот во поголемите комплекси и водат евиденција за работата на уништувањето на губарот на подрачјето на околијата
вклучувајќи ги во борбата жителите во местото а нарочно
масовните организации.
ш
Градските и месните комисии непосредно организираат и раководат со борбата против губарот на подрачјето
на градот односно на подрачјето ип месниот народен одбор.

Е

III.
Членовите на Р е п у б л и к а н с к а комисија ги именуваат^
согласно Министерот за шумарство и Министерот за зем-1
јоделие.
Членовите на околиските односно градските комисии
ги именуваат извршните одбори на околиските односно градските народни одбори.
Членовите на месните комисии ги именуваат извршните одбори на месните народни одбори.
Во состав на комисиите влегуваат покрај шумарски и
земјоделски стручњаци и лица наведени во тон. IV од оваа
Наредба уште и претставитлли на масовните
организации
кико и просветни работници.

Член 2
Членот 7 се менува и гласи:
Главниот директору главниот инжењер, директор на
Алан, заменикот на главниот директор по кадровски работи и
комерцијалниот директор ги поставува Министерот на индустријата н рударството во согласност со Претседателот на
Владата.
/
Член 8
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи;
Главниот директор со главниот инженер, директорот
на план, заменик на Главниот директор по кадровски рабови, комерцијалниот директор и секретарот на дирекцијата
сочинуват колегиум на Дирекцијата. Со колегиумот раководи главниот директор.

IV.
Со работата на Републиканска^ комисија раководи
лице кое согласно го одредува Министерот за шумарство Л
Министерот за земјоделие.
Со работата на околиската комисија раководи повереникот за земјоделие и шумарство, односно повереникот за
земјоделие или повереникот за шумарство кого ќе го одреди
извршниот одбор на околискиот народен одбор.
Со работата на градските комисии раководи повереникот за земјоделие и шумарство. Со работата на бесните
комисии раководи претседателот или член на месниот народен одбор.
'
V
Сопствениците и држателите на шуми, овошни градини, шикари, усамеии стабла и овошни дрвја и забрани,
како и задругите и државните земјоделски и шумски прет'
прифатија и установите должни се да го уништуваат губарот
во сите стадиуми на неговиот развиток и да вршат поврел

Член 1
Членот 5 од Уредбата за оснивање на Главна диреицнја на р е п у б л и к а н с к а метална индустрија на Министерството на индустријата и рударството на Народна Република
Македонија, се менува и гласи:
Со работите на погонот во главната дирекција управа главен инжен,ер, кој што е истовремено н прв заменик
главниот директор.
Со планските работи управува директор на план, а
40 комерцијалните работи комерцијален директор.
Со кадровските работи управува заменик на главниот
Киректор по кадровски работи.

Скопје, 4-1V. 1940 г. -

Гол V

ГЛУ % Л'К' : М Ш т р ч и

мени прегледи на горните површини и секоја појава на чуварот веднаш да ја пријават на надлежната месна односно
градска комисија за борба против губарот. Рокови за ова
одредува околиската односно градската комисија доколку
истите не се одредени од повисоките државни органи.
Рокови за уништување на губарот и за вршење повремени прегледи можат да одредуваат и Министерот за шумарство со Министерот за земјоделие.
Секоја комисија должна е веднаш да ја извести непосредно повисоката комисија за секоја појава на губарот на
своето подрачје.
VI.
Во случаите на сузбивање на губарот во предели
кои се миого заразени, извршните одбори на околиските односно градските народни одбори, се должни да организираат
масовни акции за уништување на губарот.
Во масовните акции должни се на позив на извршниот
одбор на околискиот односно градскиот народен одбор да
учествуваат сите за работа способни граѓани од подрачјето
на околијата односно градот и постапуваат по напатствијата
на одредениот раководител на акцијата.
VII.
Со казна на дишење на слобода до три месеци или
казна п о п р а в и л н а работа до три месеци или парична казна
до 15.000 динари ќе се казни:
1) кој не постапи по т. V од оваа Наредба;
2) кој материјал односно средства кои што се дадени
за уништување на губарот не употребува или го употребува
за други сврхи.
VIII.
Со казна поправителна работа до два месеца и парична казна до 3.009 динари или една од овие казни ќе се казни:
1) кој не постапи по т. VI став 2 од оваа Наредба или
без оправдани причини не постапи по наредбите издадени
врз основа одредбите на оваа Наредба;
2) кој ќе поднесе неточни сведенија за појавата на
губарот на својот имот односно на имотот кој го управува.
IX.
Административно-каз^есата постапка во прв степен
ја води извршниот одбор на околискиот односно градскиот
народен одбор по одредбите на Основниот закон за прекршоци.
Решение во друг степен по жалбата донесува Министерот за шумарство во колку се однесува на прекршокот
учинет исклучително во врска со сузбивање на губарот во
шумските предели, а во други случаи Министерот за земјоделие.
Административно-казнената постапка на оваа наредба е хитна.
X.
Поблиски прописи за извршување на оваа наредба ќе
донесат согласно Министерот за шумарство и Министерот за
земјоделие.
XI.
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македнѕија".
Број 2426.
24-111-1949 година
Скопје.
П р е т е к , ,л на Владата,
Ј1. Колишевски е. р.
Министер за шумарство,
С Ивановски с. р.
Министер за земјоделие,
В. Ацева е. р.

(М НРМ

Бр. 8 -

Стр. 77

3. - Службениците предвидени за приправници на зеф
н,ето пристав или на звањето пристаѕ, после укинувањето
на ова зип н,е ќе се преведат за приправници односно за ева"
н,е од правната или од некоја друга струка.
4. - Оваа наредба влегува во силе со денот на објт
вувањето во "Службен весник на Народна Р ^ л ч н н а М 0
колонија".
Бр. 513,19 јануари 1949 година.
Министер
В.

ви 1-: д о с у д и в т е
'исми С. Р.

Согласен
Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски е. р.
В О
Врз основа чл. 1 став II од Уредба,та за нижн д а л е к у
школи ("Службен весник на Народна Република Македонија11
бр. 8/49) го донесувам следното

РЕШЕЊЕ
за отворање ниша балетска школа во Скопје
1. Се отвора ниже балетска школа во Скопје.
л,
2. Школата ќе почне со работа во учебната. 1648/49 ге^
дина.
3. Ова решение влегува во сила од денот на објавување?)
му во "Службен весник на Народна Република Македонија „
I бр. 2150. '2К февруари 1П40 год., Скопје.
Министер аа просвета
Д. Мире, е. р.

Ѕ7
Врз основа на чл. 6 од Уредбата на Владата но Народи^
!
Република Македонија за оснивање на
трговец^
стоваришта
РЕШАВАМ
1) Државно трговско стовариште за колонијал во грал
Скопје н Државно трговско стовариште за железарија ѕ б
град Скопје да објават од 25 II 1949 год. ликвидација кб
своето работење.
Ликвидацијата да се заврши заклучно до 1-УЦ-1949 год^
од која дата стовариштата престануват со своето работење,
2) Со чистата имовина на стовариштата од т. 1 по ликвидацијата располага потпишаниот Министер во согласив
со Министерот на финансиите на Народна Република
кедоннја.
3) Ова решение влегува во сила веднаш.
Бр. 5401 од 21 фепр^

'Р год. Скопје
\

Министер
за трговија и снабдување
К. Милковски, л р.

8 Ѕ
Министерството на внатрешните работи на Народна
Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 13, точка
г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни
скуповн, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и
работата на "Шаховскиот сојуз на Македонија" со седиште
во гр. Скопје, донесе следното:

РЕШЕЊЕ
Врз основа на чд. 16 од Уредбата аа п р а ш а а о р у н а ,
согласност се Претседателот на Владата, донесувам

НАРЕДБА
ВЛ УКИНУВАЊЕ ЗНАЊЕТО "ПРИОЃАВ" ВО ПРАВНАТА
СТРУКА
1 . — С е укинува звањето "приставм во правната струка.
2. - Во член 2 од Уредбата за правната струка кај
групата на звањата под П, наместо Г се став? Д.

Одобрува оснивањето и работата на ' И з м иениот соју?
на Македонија" со седиште во гр. Скопје, а со право т
дејност на територијата на Народна Република Македонија.
Решено во Министерството на внатре шим . е работи на
Народна Република Македонија - Скопје, на ден 23 февруари 1949 год. под IV бр. 1622. 49 год.
л

Министер
на внатрешните рабати на НРМ
Цв Узч'ноаски, с. рч

Стр. Т8 -

Бр. 9

Скопје, 12-1У-Ш9 г. -

Републиканска^ изборна комисија
1.......
. сиуЈдика Македонија, врз основа на чл. 21 ст. 3 т. 2, чл. 22 и
во врска со чл^ 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници
на народните одбори, по предлог на Извршниот одбор на
Градскиот народен одбор па гр. Прилеп, на седницата од
19-Ц-1949 година, донесе

Ј. На страна 13 во точка
во шестиот ред после зборот "да" треба да стои "не".
Од Министерството на правосудните на НРМ Во,.
246/49 од 5 Ц 1949 год,

т и ш т и
ч

РЕШЕЊЕ
ЗА ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ЗА ГР. ПРЕЧЕН
1) Симка Трифуновска, се р а з р е ш а т од должноста секретар на Градската избореа комисија за град Прилеп,
тоа што е преместена, а место неа се поставува за секретар на истата комисија Нада Попеска, службеник на Градскиот народен одбор на гр. Прилеп.
2) Ова решение да се објави во „Службен весник г.а
Народна Република Македонија" и да се достави на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Прилеп.
Број 9, 19-11-1949 година, Скопје.
РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
За Претседател,
И. Корабар. с. р.
С. Левков, с. р,

РЕЖЕЊЕ
1јо врска со решението бр 1, од
год. на Извршниот одобр на Градскиот народен одбор на град 'Гигов Велес, за спроведување на дополнителни избори за одборнички
места во пленумот на Градскиот народен одбор на град Титов Велес, за изборните епиници бр. 15 и бр. 26, кои ќе се
одржат на 27-11-1949 год. на своето вонредно заседание од
19-И-1949 год со протокол бр. 10, истиот одбор реши, да
биде одложена датата за спроведувањето па дополнителните избери за упразнените одборнички места во пленумот на
Градскиот народен одбор на град Титов Велес, за изборните
единици бр. 15 и бр. 26. за 13-111-1949 год., поради настанала гг материјални пречки, кои постоат, за одржувањето на
изборите
Од Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на
Грал Титов Велес, на 19-Н-1949 год. Бр. 4034.

Год. V

69
70
71
72

73

74

75

76

77
78
79

1'РЗ основа чл. 8 н 10 од Законот за избор на одборници
за мајчините одбори, Извршниот одбор на Околискиот народен оцбор по гр. Крушево, го донесе следното
ј 80
I
ТЕШЕЊЕ
I
I
Се распишуваат избори за едно одборинчко место на Око
-нискиот народен одбор во гр. Крушево во VI изборна единица, која опфаќа дел од улиците "Коча Миленко" и "Манчо 1 8 1
Мат-и" по гр. Крушево,
Изборите ќе се одржат на ден 10 април 1949 година.
82
Од Лзгргтшот одбор на Околискиот н ^ о д т ? одбор во
Крушево.

' '

^

Указ за ставање вон сила ставот I од точка 9 г^
членот 1 на Указот за одделување, соединуваше,
укинување и промени на границите на административно-територијалните единици
— — —
Указ за реконструкција на Владата на НРМ Указ за одредување државни стопански претпријатија од локално значение за претпријатија од републиканец значение
— — - - --. —
Указ за распишување општи избори за избор на
,одборници за сите месни народни одбори на територијата на Народна Република Македонија — Уредба за дозволите за оснивање и обавување на
занаетчиски радњи
— — — Уредба за организација на откупот на млеко и млечни производи и за оснивање на Главна дирекција за
откуп и промет со млеко и млечни производи на
Министерството на трговијата и снабдување Уредба за организација на откупот на добиток и на
производи од месо и за оснивање на Главна дирекција за откуп и промет со добиток и производи од
месо на Министерството на трговијата и снабдување
Уредба за организација на откупот на. живина, јајца
и перја и за оснивање Главна дирекција за откуп и
промет со живина, јајца и перја на Министерството
на трговија и снабдување
— — — — Уредба за организација на откупот на кожи, волна
и црева и за оснивање на Главна дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева на Министерството на трговијата и снабдување — — — Уредба за изменување и дополнување Уредбата за
оснивање и организирање Управа на патишта во
Народна Република Македонија — - - Уредба за оснивање на Државен ансамбал на народните песни и игри на НР Македонија Уредба за организација на откупот на емши, зарзават и алкохолни пијалоци и за оснивање на Главна
дирекција за откуп и промет со ечиш, зарзават и
алкохолни пијалоци на Министерството за трговија
и снабдување — — — — — — — —
Уредба за организација на откупот на житарици,
оризова арпа и фураж и за оснивање на Главна дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж на Министерството на трговија и снабдување
Уредба за изменување на Уредбата за оснивање на
главни дирекции на Министерството за индустрија и
рударство на НР Македонија — Уредба за укинување на Главната дирекција на земјоделско-машинските станици на ,Министерството за
земјоделие
— — — — — — — — Уредба за изменување на Уредбата за оснивање на
Гласна дирекција на р е п у б л и к а н с к а метална индустрија на Министерството на индустрија и рударството на НРМ — — — — Наредба за сузбивање на губарот
Наредба за укинување звањст ^ "пристав" во правната струка

Министерството на нравосудието на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст, установило дека во тек- ј
гтот ма Напатствнето за извршување на Уредбата за контро- ј
34
па на прометот на Народна Република Македонија бр. 1 од
85
21 јануари 1949 година се потрале долу наведените ( ретки и
дава следна
86 Решение за отварање нижа балетска школа во Скопје
И С П Р А В К А
87 Решение за ликвидација на Државното трговско стоНА НАПА ГС1 НИЕ ГО ЗА ИЗВИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
вариште за колонијал во Скопје
—
КОНТРОЛА НА ПРОМЕТОТ СО НЕДВИЖНОСТИ
Решение за оснивање и работата на Шаховскнот сојуз на Македонија
1. На страна 13 во точка II став 1 во петтиот ред после
89 Решение за измена на составот на Градската изборзборот .,тестаментално" погрешно е напечатено „на-или одна комисија за град Прилеп
—
рекнување от наследство од страна на други наследници",
90 Решение за спроведување на дополнителни избори
а треба да стои "наследство и врз основа на легат".
за одборници на Градскиот народен одбор во Титов
Па истата страна во истата точка во став 2 четврти ред
Велес
после зборот "одрекнување" треба да се стави "од наслед01 Решение за распишување избори за едно одборничко
ство";
место на Околискиот народен одбор во гр. Крушево
Иг истата страна, во истата точка во став 4, во вториот
Исправка на Напатствието за извршување на Уредбаред стоп "или", а треба да стон "и";
та за контрола на прометот за недвижности. - 2 На страна 13 во точка III под 1 во првиот ред после
зборот "поетон" треба да стои "и";

^

67
67
87
67
68

69

7^

71

7'Л
7'/
7Ѕ

73

75
75
1ђ)

71
77
77
77
77
74
74
78
74

И-м л во и редактира: ,Службс" дениќ на Народна Републи на Македонка" - новинско издателско претпријатие
гч Ча^шед I иго Ар 10 - Пошт фах ГП Гелефоп на пе ца к и Ната и администрацијата 696 Директор и одговореа
\селник ЈНубомио 1ј Исаиев. - оечаг: ^ чатница „Гоне јЈелчев". Скопје

