
С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 31 Скопје, 9 октомври 194Т година Год, ГО 

,,Службен весник и НРМ" имегуе повремено; 
Ракописите се исправаа,т во дупликат на адреса! 
Службен весник на НРМ - Скопје ул. Маршал 
Тито бр. 10. Ракописите не се враќ аат. 

Врз основа чл 29 точи 3 во врска со чл. 3 
згоч. 10 од Законот за Петгодишниот план за раз-
виток на народното стопанство на Н.Р. Македо-
нија во годините 1947—1951 и чл. 44 ст. II од 
Уставот на НЈР. Македонија, по предлог гѓ Ми-
нистерот на индустријата и рударството, Владан 
Народна Република Македонија ја пропиеле 
следната 

Уредба 

Цена на весникот е 4 динари од табак. 
Претплата; полугодишна ЛЗО а годишна 250 дин. 
Чековна сметка при Народната банка на ФНРЈ -
Централа за НР Македонија Скопје - бр. 801129 

за откуп на памукот реколта 194? година 

чл. 1 
Паѓмукопроизводителите, кои не заклучиле 

договор за производство и предавање на паму. 
-кот реколта 1947 година со Државното претпри-
јатие за промет со кожи и текстил „КОТЕКС" 
Скопје, обавезни се да ја предадат на државата, 
целата количина памук што ја произвеле во 
1947 год. 

Памукопроизводителите, кои што заклучи-
ле договор за производство и предавање на паму^ 
кот реколта 1947 година, количината, која што по 
,договорот задолжително се предава, обавезни 
Се да ја предадат на државата и произведената, 
а неопфаната со договорот количина памук, кори 
стејк'и се и во однос на неа со сите права на сти-
мулација предвидени во договорот 

чл. 2 
Државата к'е го откупи памукот по откупни 

Јге цени пропишани со Наредбата на Стопанскиот 
совет на ФНРЈ за цените на индустриските рас-
тенија и со Општите условија за договарање на 
сеидба и откуп на индустриските растенија. 

чл. 3 
Памукопроизводителите од став Ј и чл. 1 

оваа Наредба за секои 100 килограма откупен пн 
мук к'е добиат по нормирани 'цени 3 метра платно 
и 1 калем конец од 200 јарди. Осем тоа к'е ^ 
,користат со правото на добивање царевка 
односно жито под истите услови ја како и памуко 
производителите, кои што имаат заклучени до-
говори за производство и предавање на памукот. 

чл, 4 
Количината на ,шци^кот, кои секој па му копро 

изводите л е должен да ̂ ј а, предаде на државата 

согласно оваа Уредба ја одреду^ месниот нарог 
ден одбор. При одредуењето на таа количина на. 
родниот одбор ќ е ги има, во предвид засеганите 
површини на секои производител и сре^тиот при-
нос за територијата на тој народен одбор, опре-
лен од околискиот народен одбор, 

чл, 5 
Министерот на индустријата и рударството 

к'е издаде напатствија за спроведбени на оваа 
Уредба, 

чл. 6 
Оваа Уредба влегуе во сила веднаш. 

,Број 8252 20-УШ-1947 год, - Скопје. 
Претседател на Владата 
Л, Колишевски с% р 

Министер 
за индустрија и рударство 

Инж. Г Василев с. р. 

азо 
Врз основа чл. 78 став 2 од Уставот на Народ-

на Република Македонија, а во врска со чл. 
точ. 3, и чл. 4 точка 4 од Законот за Петгодишни-
от план на развитокот на народното стопанство на 
Народна Република Македонија во годините 1947 
-1951. Владата на Народна Република Македонија 
по предлог на Министерот на народното здравје 
ја донесуе следната 

Уредба 
п престанок на 1емаката болница во Стипе 
како таква и премиеуење на истата како 
Клиники та Малцинскиот с ћ а к ^ ^ т п^м 

Државниот универзитет по Скопје 

Чл. 1 
Земската болница во Скопје преетануе да по-

стои како таква и преминуе во состав на Меди-
цинскиот факултет при Универзитетот во Скопје 
како клиники. 

Ч л . 2 

Целиот лекарски, помошни како ш админи-
стративни персонал раководен од Управата на 
сегашчата Земска болница ̂ -Скопје преминуе во 
состав Ега Медицинскиот факултет и -потпаѓ-а под 
раководството на Деканатот на истиот'факултет 
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а 
Сите кредити предвидени во буџетот за З,ем-

ската болница-Скопје за буџетскиот период 1947 
год. се пренесуат во буџетот на Медицинскиот фа-
култет при Универзитетот во гр, Скопје, 

Чл. 4 
Се 1)властуе Деканатот на Медицинскиот фа-

култет да донесе поблиски прописи за извршуење 
на ова Уредба. 

Чл. 5 
Ова Уредба влегуе во сила од објавуењето во 

„Службен весник на НРМ" а се прилага од 1 ав-
густ 1947 год. 

Бр. 7656 — 17 септември 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. Колишевски, с. р 
Министер на народното здравје 

Д-р В. Поладна, с. р. 

251 
Врз основа на чл. 29 т. 3 во врска со чл. 17 

9. 5 од Законот за Петгодишниот план за развие 
токот на народното стопанство во НРМ во годи-
ните 1947—1951, а по предлог на Министерот за 
просвета на НРМ, Владата на НРМ донесуе 

У Р Е Д Б А 
за оснивање Државна театарска школа во Скопје. 

Чл. 1 
Се оснива Државна театарска школа со седи-

ште во Скопје. 
Чл. 2 

Државната театарска школа во Скопје е са^ 
постојна установа под раководство на Министер-
ството за просвета на НРМ. 

Чл. 3 
Школата има ѕа задача да оспособи стручен 

кадар за актерска и режисерска работа во театди^ 
4ге и самодејните театар групи, 

Чл. 4 
' Школуење на Државната театарска школа во 

Скопје к'е трае 2 год. На крајот на втората година 
се полага завршен испит. 

Чл. 5 
Школата има своја самостојна предеметка на 

приходите и расходите, која што влегуе во состав 
на предсметката на приходите и расходите на Ми-
нистерството за просвета на НРМ. 

Чл. 6 
Поблиски одредби за учебниот план, за рабб 

Мта и организацијата на школата ќе пропише со 
Правилник, Министерот за просвета на НРМ. 

Чл. 7 
Оваа Уредба влегуе во сила од објавуењето во 

^'Службен весник на НРМ". 
Бр. 7567, 17 септември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л. Колишевски, с. рЈ. 

Министер за просвета на НРМ, 
К. X. Василев, с. р. 

Вр 31 

Врз основа на 20 Т. 3 во врска со чл. 4' ч. 1 
и чл. 17 т . З о д Законот за Петгодишниот план за 
развиток на народното стопанство на НРМ во тов 
дините 1947—1951, а по предлог на Министерот за 
просвета, Владата на НРМ донесуе 

. Г ' , I, . ' -, л. 

У Р Е Д Б А 
за основање на Виша педагошка школа. 

Нл. 1 
Се оснива Виша педагошка школа со с е д н а т 

во Скопје. 
Чд. 2 

Вишата педагошка школа е установа на Ми^ 
нистерството за просвета кое што врши директна 
контрола над школата. 

Издршката на школата паг'а на терет на Ми^ 
Вистерството за просвета. 

Чл, 3 
Во Вишата педагошка школа можат да се за-

пишат лицата со завршено средно гимназиално об-
разование или учителска школа со завршен испит, 

Школуењето во Вишата педагошка школа 
трае една година за редовните слушатели, а две 
години за нередовните. 

За нередовни слушатели се сметаат оние, кои 
што се на учителска или наставничка служба. 

Чл. 4 
Задаток на Вишата педагошка школа с: да од 

своите слушатели оспособи преподаватели за ле-
жите класови во средните училишта и вишите ос-
новни школи. 

Школата има да оспособи и воспитачи за до-
мовите и интерната, 

Чл. 5 
На чело на Вишата педагошка школа стои ди^ 

ректорот, 
Директорот и преподавателите ги н а з и б е 

Министерот за просвета. 
Чл. 6 , 

Преподавателите на школата со директорот 
го сочинуат Советот на Вишата педагошка ш с зла; 

Чл. 7 
Наставните планови и програми ги дол ге 

Министерството за просвета на НРМ, а по одс^ 
бруење на Комитетот за школи и наука при Вла-е' 
дата на ФНРЈ, 

Нл. 8 
Се овластуе Министерот за просвета да мохш 

да пропише Правилник за организацијата и 
тата на Вишата педагошка школа, а на основан^ 
оквирниот Правилник предложен од Комитетот ас: 
школи и наука при, Владата на ФНРЈ, 

Нл. 9 
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на неЈ^ 

виното објавуење во „Службен весник на НРМ'вв 
Бр. 7852 од 17 септември 1947 год, Скопје; 

Претседател на Владата на ЕП?% 
Л, Колишевски, с. џ 

Министер за просвета на НРМ, 
Г. Василев, с. р 
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2,5 3 
' Врз основа на ил. 78;ста^ 2 од Уставот на Ча-
Р.М. во врска со чл 29 од Заковот на Петгодишни-
от план на развитокот на. стопанството^ Народна 
Република Македонија во годините 1947^1951, 
Владата на Народна Република Македонија ја до-
несуе следната 

Уредба 
за закривање на сите нижи женски професионал-
ни училишта во НР Македонија за регулирање 
положеното на ученичките од ти ја училишна 

Член 1. 
Од учебна 1947/1948 година да се затријат 

сите нижи женски професионални училишта 1̂ 0 
Н.Р. Македонија. 

Член 2. 
Ученичките од I и И подготвителен к^.ас од 

горните училишта ќ е ,можат да продолжат своето 
образование во соответните наредни класови на 
прогимназијата. 

Член 3. ' 
Ученичките кои имаат завршено I стручен 

клас на горните училишта к'е можат да се запи-
шат во I клас на сите занаетчиски и индустриски 
училишта во Н.Р. Македонија и по другите на-
родни републики на ФНРЈ и тоа првенствено: 

а) ученичките од Скопје, Титов Велес, Тето-
во и Струмица во Текстилното индустриско учи-
лиште - Скопје. 

б) ученичките од Битола, Крушево и При-
леп во Текстилниот оддел на Занаетчиското учи-
лиште - Битола. 

в) ученичките од сите други нижи женски 
професионални училишта кои го имаат завршено 
I стручен клас, к'е можат да се запишат во I клас 
од другите оддели на знаетчиските училишта во 
Н.Р.М, односно во I клас на другите индустриски 
училишта во ФНРЈ. 

Член 4 
Ученичките од другите училишта кои имаат 

завршено И стручен клас к'е можат: 
а) низ курсеви да се оспособат за вршење 

на должности евидентИчари, цртачи и др. по глав 
ните дирекции и претпријатија. 

б) да се запишуат во I клас на ониа средни 
Стручни училишта, чиј прием во I клас се врши со 
Т клас гимназија. 

Член 5 
Сите ученички, кои се упатени на поправен 

испит, истиот к'е. го полагат при своите учили-
шта најдоцна до 25 август о. г. 

Член 6 
Училишните згради и инвентарот од "женски -

те професионални училишта к'е се предадат по 
едисон и со примопредајни протокол како следи: 
^ а) зградите и инвентарот од женските про-

фесионални училишта во Струмица, Штип, Коча-
ни, Неготино, Кавадарци, Титов Велес, Прилеп, 
Кичево, Гостивар, Тетово и Куманово како и од 
МуслимаН(^тб професионално училиште „ШЕФ-
КА!"1 во: Скопје? к'е се предаде на управите на 
Општо занаетчиските^ училишта. : 

б) зградите и инвентарот на Женското про-, 
фесионално училишта Гевгелија к'е ја прими 
Местниодпнароден одбор, кој ќе ги предаде на упра 
вата на Огѓштр: занаетчиско училиште, штом исто 
то се отвори. 

в) интернатот на Нижето женско професи-
онално училиште во Скопје к'е се предаде на 
управава на Занаетчиското училиште-Скопје. 

г) зградата и инвентарот на Нижето женско 
професионално училиште ^о Охрид, к'о се преда-
де на Резбарек^то училиште — Охрид. 

е) инвентарот на Нижето женско профе-
сионално училиште во Крушево к'е се предаде 
на Месниот народен одбор во Крушево. 

Член 7 
Буџетот на овиа училишта да се употреби: 

а) за исплатуење на сите задолженија и не 
ликвидирани сметки на училиштето; 

о) за подобруењ0 "-тгоп^ ^"пто положение 
(инвентар, учебни помагала и др.) на општи занает 
ниски училишта и нивните ученици. 

Член 8 
Сите учителки од опните училишта да се 

стават на расположение на Министерството ва чн 
дустријата и рударството на Н.Р.М. 

Член 9 
Министерството на индустријата и рударство 

то се овластуе да ја спроведе и да дава напатен г 
/ја за извршуењето на оваа Уредба. 

Член 10 
Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето во 

,,Службен" весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

П р е т с е д а т е л 
на Владата на Народна Република М 

Ј1. Колишевски с.р. 
М и н и с т е р 

на индустријата и рударството на Н.Р.М, 
инж. Г. Василев с. р. 

254 
Со цел да се спречи уништуењето на шумите, 

увеличуењето на голетите и буичните подрачија 
во Народна Република Македонија, што е во нај-
голем дел последица од претерана испаша на ко-
зите, врз основа чл. 1 од Законот за овластуење 
Владата на Народна Република Македонија 
донесуе уредби по прашањата од народното сто-
панство и обновата на земјата, а по предлог од 
Министерот на земјоделието и шумарството на 
НРМ, Владата на Народна Република Македонија 
донесуе ' " 

Уоедба 
за забрануење држење на кози односно за ограни-

чуење на нивниот број. 
Чл. 1 

Се забрануе држењето на кози во: 
1) реони угрозени од буица 
2) периметри кои што штитат, саобрак ајна 

линија; 
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3) индустриски, електрификациони и рудар-
. Шки реони; 

4) реони кои што се егласени за климатски и 
Јуристички места; и 

5.) други места слично со наведените. 
Министерот на земјоделието и шумгртгото 

-Сам или по предлог'од заинтересираните р:ш 
јСтерства или од надлежниот околиски: односно 
градски народен одбор со решение ќе ги одреди 
реоните од предниот став за поедини народни од-
бори и крајниот срок за нивното исполнуење, 

Чл. 2 
Во останатите реони неспоменати во предход^ 

плот член, Министерот на земјоделието и шумар-
ството по предлог од соодветниов околиски однос-
но градски народен одбор, со решение к'е опреде-
ли максималниот број кози кои што едно дома-
ќинство може да држи, како и срокот во кој што: 
домаќинствата к'е треба да го сообразот бројот на 
козите со максималниот број определен во реше-
нието. 

Чл. 3 
До донесуењето на решенија по предходните 

членови се забрануе увеличуењето број на козите 
утвред со потписот од мај 1947 година на секое' 
домаќинство. 

Чл. 4 
Министерот на трговијата и снабдуењето се 

задолжуе да го организира откупот на козите во 
реоните од чл. 1 и 2 на оваа Уредба. 

Чл. 5 
Прописите од оваа Уредба не се однесуат за 

санските кози, за кои ќе се установи специјален 
режим. 

Чл. 6 
Нарушителите на прописите на оваа Уредба 

и неисполнителите на решенијата донесени врз 
основа на истата ќе се казнат парично до 3.000 ди-
нари. -За овоа казнуење надлежен е соответниот 
извршен одбор при околискиот односно градскиот 
народен одбер. 

Доколку во дејанијата на ^исполнителите, 
односно нарушителите постои дело од 'Законот за 
сузбивање на недопуштена трговија, недопуштена 
шпекулација и стопанска саботажа, истите ќе од-
говараат по прописите на истиот Закон. 

Чл.,7 
Се овластуе Министерот на, земјоделието и 

шумарството, да во согласие со Министерот на ин-
дустријата и рударството и Министерот на трго-
вијата и снабдуењето прописуе поблиски одредби 
за извршуеље на оваа Уредба. 

Чл; 8 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавуење во ,,Службен весник на НРМ'1". 
Скопје — Бр. 9117, 17 септември 1947 год. 

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

Министер 
ва земјоделие и шумарството на НРМ 

К. Симоски, с. р. 

2 5 5 

Врз основа чл. 1 ед Законот за овластуење 
Владата на Народна Република Македонија за 
донесуење Уредба по прашањата од народно сто-1 

папство и обнова на земјата, а на предлог на 
Министерот на индустријата и рударството и Ми-
нистерот на комуналните работи, Владата на На-
родна Република Македонија ја донесуе -ледната 

У р е д в а . 
за префрлуење надлежностите, предвидени по 
Уредбата за оснивање на Завод за домашна изра-

ботка и художествени занаети 

Чл. 1 
Сите надлежности предвидени за Министер^, 

Ството на индустријата и рударството по Уредба^ ; 
та за осниваРБе Завод за домашни изработки и ху-
дожествеки занаети, се префрлаат па Министер-
ството на комуналните работи. / 

Чл. 2 ' 
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на обја- -

вуењето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", 

Број 8304. 17-1Х-1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата: 
на Н.Р. Македонија 
Л. Колишевски с. р. 

Министер 
за индустријата и рударството на НРМ 

инж. Г. Василев с. р. 

256 
Врз основа чл. 79 ст. II на Уставот на Народ-

на Република Македонија — Владата на Народна 
Република Македонија ја доиесуе следната 

У р е д б а 
ЗА ОБРАЗУЕЊЕ КОМИТЕТ ЗА НАДВОРЕШНА! 

ТРГОВИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1. 
За спробедуењб на стопанските и организам" 

ционите задачи од областа на надворетчна трго-
вија, во колку се тија задачи по одлуката на Вла-' 
дата на ФНРЈ пренесени на Н. Р. Македонија —1 

се осгогва Комитет за надворешна трговиј при 
Владата на Н. Р. Македонија. 

Чл. 2 
Комитетот донесуе во границата на својата: 

надлежност, а на основаше на законите и уредби-
те на ФНРЈ и НР Македонија правилници^ напа 
ствија, објасненија и одлуки. 

Нл. 3 
Комитетот го сочинуат: претседател, еекре-1 

тар и потребен број членон кој ги поставува 
Владата на НР Македонија. 

Прет аголот на Комитетот раководи, со Ко-
митетот и одговара за својата работа пред Вла-
дата. 

Претседателот и членовите на Комитетот мо-
жат да бидат и поедини членови на Владата. 
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Чл; 4 
Комитетот има своја пред сметка на приходи 

^расходи кои влегуат во состав на буџетот на 
Н. Р'. Македонија. 

Министерот на финансиите на Н. Р. Македо-
нија к'е обезбеди потребни средства за функциони 
сан,е на Комитетот во овој буџетски период. 

Чл. 5 
Се овластуе Претседателот на Владата на Н. Р. 

Македонија да донесе прописи за спроведуење на 
оваа Уредба. 

Чл. 6 
Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето во 

^Службен весник на Д. Р. Македонија". 
Бр. 9119 од 17-1Х-1947 год. гр. Скопје. 

Претседател на Владата на Н/ Р. М. 
Л. Колишевски с. 1. 

Министер 
на трговијата и снабдуење, 

Д. Бојановски с. р. 

Врз основа чл. 79 од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија к чп, 21 т. 3 од Законот за 
Петгодишниот план за развитокот на народна з 
стопанство на Н.Р. Македонија во годините 1947— 
1951, Владата на Народна Република Македонија 
'ја пропишуе следната 

У р е д б а 

за оснивање Комитет за средни и нижн стручни 
училишта и курсеви 

Чл. 1 
При Владата на Народна Република Македо-

нија се оснива Комитет за средни и нижи стручни 
училишта и курсеви. 

Чл. 2 
Основна задача на Комитетот е да го 'орга-

низира и осигури издигањето и понатамошното 
усовршуење на средните и нижите стручни учи-
лишта и курсеви. 

Во таја цел Комитетот: 
1) На основание на план што го дава План-

ската комисија на Н.Р. Македонија го разработуе 
планот за средно и ниже квалифицирани стручни 
кадрови и го ускладуе планот за мрежи од средни 
и нижи стручни училишта и курсеви, и оснива, 
соединуе и укида стручни училишта. 

2) Го планира запишуењето во средни и ни-
жи стручни училишта и куриеви, и во оквир на 
план од Планската комисија води евиденција за 
движеното на кадрозите^ зима мерки да се из-
врши планот за запишуење во средни и нижи 
Стручни училишта и курсеви и учениците на вре-
ме да го свршат училиштето односно курсот. 

3) Зима мерки да се спроведуат пропаганда 
-џ кампањи (преку печатот, организации^ и т н.) 
за остварував задачите на планот за кадровите, 
ва што поголема прилежност на учениците кон 
училишната работа, за омасовуење на стручните 
кадиови н т,и. 

4) Води евиденција За сместуење и другите 
животни услови и околности на учениците во сред 
ните и нижите стручни училишта и курсеви, и 
зима мерки да се подобри состојанието во истите. 

5) Води евиденција за учебници и прирачни-
ци за средните и нижите стручни училишта и кур 
севи со цел да се согласуат, да се дава направле-
ние и да се дејствие на издавањето и правилната 
расподелба на истите. 

6) Води евиденција за бројот, висината и рас 
поделбата на стипендии за ученици во средни и 
нижи стручни училишта и зима мерки стипендии 
те да се предвидуат во достаточен број и висина 
и да се расподелуат според нуждите на планското 
издигање на стручни кадрови. 

7) При државните^ органи кој во својот дело-
круг требе да издигат кадрови, зима мерки да се 
оформат односно зајакнат оперативните раковод-
ства.на стручната настава, да се ускладуе нивна-
та работа и да се дава помош со организационо, 
педагошко и методско одношение за да биде по 
ефикасно издигањето и воспитуењето на стручни-
от кадар. 

8) Да ускладуе работата на сите држав^ч 
органи и политички и стручни организации, за 
издигање на средно и ниже квалифицираните 
стручни кадрови. 

9) Води евиденција за уредби и правиш л.ти 
што се издадат во компетенцијата на НР Маке-
донија до КОЛКУ се однесуат на средни и нижгс 
стручни училишта и курсеви, и зима мерки тие 
да бидат во склад со општата линија што ја д^-з. 
Комитетот за школи -и наука при Владата на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

10) Води евиденција, за наставните планови и 
програхми на средните и нижите стручни учили-
шта и курсеви и зима, мерки тие да бидат во склад 
со општата линија што ја дава Комитетот за шно-
ли и наука на ФНРЈ и ги одобрава учебниците за 
средни и кижи стручни училишта и курсеви. 

11) Се стара за издигање на Наставничкиот 
кадар за средни и нижп стручни учлишта, води 
евиденција за Наставничкиот персонал на тие учи 
лишта и се држи за.правилна употреба на истите. 

12) Ги проучава потребите на средните и ни-
жите стручни училишта за ф инан ски средства и 
дава предлози за достаточно и правилно предви-
дуење на тие средства во гтредсметките на оние 
државни - органи кои непосредно ги раководат 
стручните училишта, и ја согласуе правилната 
употреба на тие средства. 

13) Врши општ надзор над работата на сред-
ните и нижите стручни училишта и курсеви и 

14) Зима и спроведуе мерки со цел да с : из-
градуат, издигаат и усовршуат стручните кадрен 
ви за остваруење на Петгодишниот план. 

Чл. 3 
На чело на Комитетот стои еден член на Вла^ 

дата на Н.Р. Македонија како претседател на Ко-
митетот. 

Претседателот на Комитетот ја води работа-
та на Комитетот во име на Владата на Н.Р, Маке-
донија. 
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Чл. 4 
Освен претседателот во состав ^н^ Комитета 

влегуе секретар и . членон на; Ј^р^цт^тс^ , казна? , 
чени од Владата на Претседателот на владата на 
Н Р. Македонија. 

Претседателот на Комитетот го назнМ^е аДд4и 
нистративниот персонал на Комитетот. 

Чл. 5 
Комитетот има свој буџет на приходи и рас-

ходи, кој влегуе во состав на буџетот на Владата 
на Н.Р. Македонија. 1 

Чл. 6 
По блиски одредби за'внатрешното у^ го^с^ о 

П работење на Комитетот пропишуе Претселате -
лот на Владата на Н.Р.Македонија. 

Чл. 7 
Оваа Уредба стапуе во снага со објавуењето 

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

Бр. 9118, 17-1Х-1947 год. Скопје. 
П. претседател на Владата 

на Народна Република Македонија 
Љубчо Арсов с.р. 

Министер за просвета на Н.Р.М. 
К. X. Василев с.р. 

2 5 Ѕ 

Врз основа на чл 29 точ. 3 а во врска со чл. 
4 точ. 5 од Законот за Петгодишноит план на раз-
виток на народното стопанство на Н.Р. Македо-
нија во годините 1947—1951 год. Владата на На; 
ча Република Македонија донесуе 

У р е д в а 
... 'гање на Училиште за ауто1" -

пари во Скопје 
Член 1 

Се оснива Ниже училиште за аутом, .. :^ри 
со седиште во гр. Скопје. 

Член 2 
Училиштето за аутомеханич ри и ЕИЖО струч 

но училиште, чиј зад ток е да уздпгчур и гзгра-
дуе' стручен кадар и да спрема квалификувани ра 
ботници од аутомеханичкатд струка. 

Член 3 , 
Училиштето за автомеханичара е од интер-

натски тип. 
Учењето во училиштето трае три години. 

Член 4 
. Во училиштето се примаат кандидати со два 

класа средно училиште. 
Претседателот на Комисијата за локален сао-

браќ'ај при Владата на Н. Р. Македонија може да 
дозволи упис во училиштето и на оние кандида-
ти нарочно одбрани и ако не го исполнуат овој 
услов. 

Член 5 
- Директорот на училиштето го поставуе Прет-

седателот на Владата на Н.Р. Македонија. . 
Наставниците и помокриот персонал ги по-

ставеа Претседателот на Комисијата за локален 
саобрак'ај при Владата на Н. Р/Македонија. 

Член 6 
Приходите и расходи е;на училиштето за ауто 

механ^чар^ се предвидуат во буџетот на Владата 
на "Н.Р. Македонија. 

Член 7 
за наставниот план, за ра-

ботата и организацијата на училиштето ќе пропи-
ше со правилник Комисијата за локален саобра-
к'ај при Владата на Н.Р. Македонија. 

Член 8 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обј ја-

дењето во „Службен десниќ на Н.Р. Македони-
ја'4. 

П р 113. 17-1Х-1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Н. Р. Македонија 
Л. Колишевски с. п. 

Министер без ресор 
Н. Минчев с. р. 

259 
Врз основа чл. 1 од Законот за овластуење 

Владата на НРМ за донесувале уредби по праша-
њето од на" ^'^о стопанство и обнова на зем-
јата, Владата на НРМ, по предлог на Министерот 
на финансиите на НРМ ја пропишуе следната 

У р е д б а 

за изменение чл, Г од Уредбата за изменение и 
дополнение на Уредбата за регулисање платите на 
-државните службеници во НР Македонија од 

31-1-1947 год. Бр. 147. 
Чл. 1 

Член 1 од Уредбата за изменение и дополнение 
на Уредбата за регулисање платите на државни-
те службеници од граѓанскиот ,ред се измекуе и 
гласи: 

Покрај редовните плати на службениците -01 
чл. 3, 7 и 10 од Уредбата од 3.УЛ 945 год. на си^е 
државни слу:-г лици им припаѓа право на с . 
додаток за деца, и тоа за секое дете по 175 дин. 
месечно. 

На овој додаток имаат право: брачни, ванбрач 
ни, позаконети и пбсинети деца и пасторчина и 
сирачиња без родители земени на издржа!—е, 
ако се во исто кук'анство со службеникот и ако 
тој ги стварно издржава. 

Додаток припаѓа до навршената 17 годинана 
детето. После навршената 17 година па до навр-
шената 23 година на животот припаѓа додаток на 
деца кои што се школуат и не (привредуат), се на 
работа. 

На дете кое што пред навршената 17 година, 
односно пред навршената 23 година, ако се шко-
луат, постанало заради телесна или душевна бо-
лест или мана, постојано Неспособно за привре-
дуењ.е им прапаг'а додаток и после навршената 17 
или 23 година на животот за сето вредеа Д9 Дек^ 
таа неспособност трае. 
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Нл. 2 
Оваа Уредба влегуе во ,си,ла од дедоска, обја 

Зуењето во „Службен весник на НР Македонија", 
а к'е се применуе од 8 април 1947 година. 
Бр. 7252, од 24-1Х-1947 год. Скопје 

П р е т с е д а т е л 
-:а Влздатл на НР Македонија 

Л. Колишевски с. 
Министер на финансиите на НРМ 

Д. Џамбас с, р. 
За да се оспособи нужниот број стручни ка-

дрови во трговијата и другите гранки на народно 
аго стопанство, а врз осмоза на чл. 29 т, 3 во врска 
со чл; 4 т. 4 од Законот за Петгодишниот план на 
НР Македонија, Владата на НР Македонија, на 
предлог на Министерот на трговијата и снабдув-
а т е / донесуе следна 

2 6 0 „ 

У р е д б а 

ЗА ОТВАРАЊЕ НА ЕДНОГОДИШЕН ЕКОНОМ-
СКА КУРС ЗА КНИГОВОДИТЕЛИ И ПОМЛАДИ 

КОМЕРЦИЈАЈ1СТИ ВО ГР. СКОПЈЕ ЗА 
УЧЕБНАТА 1947/48 ГОД. 

^ ' ' ' - Чл. 1 ; 

Во гр; Скопје се отвара едногодишен економ^ 
ски курс за книговодители по еднообразно кн -

говодство, за помлади комерацијални раководите 
ли по претпријатијата. 

Чл. 2 
На курсот ќ е се примаат следнитеГ 
1) За книговодители кои што имат завршено 

V клас гимназија, или па него рамни училишта и 
имат едногодишна административна или книгово-. 
дителска практика, или со завршен VI клас гимна 
зија или на него рамни училишта. 

2) За помлади комерцијалисти, кои имат за-
вршено III клас гимназија или на него рамни учи-
лишта и имат две' години комерцијална, ада г 
стративна или книговодствена практика, или со 
завршен IV клас гимназија или на него рамни учи 
лишта и имат една година комерцијална, т:^иго-
водствена или административна практика. 

За курсисти на горниот курс к'е се примаат 
ли' а кои што застареле за редовно школуење. 

Чл. 3 
Учењето во курсот к'е трае една учебна го-

дина. 

Чл. 4 
Наставниот план и програма за курсот к'е про 

нише Мит XI ̂ рството на трговијата и снабду-

Чл. 5 
Л шае д. 1 ,и м атериј^лките расходи, за курсот 

се на терет на буџетот на Министерството на трго 
вијата и снабдуењето. 

Чл. 6 

Оваа Уредба влегуе на снага од денот на обја 
вуењето во „Службен весник на Н Р Македонија". 

Бр. 8991 24-1Х-1947 год. Скопје 

П р е т с е д а т е л 
на, Владата на НР Македонија 

Л. Колишевски с. р. 
М и н и с т е р 

на трговијата и снабдуењето, 
Д. Бојановски с. р, 

2 6 ! 

Врз основа чл. 1 од Законот за овластував 
Владата на Народна Република Македонија за до^ 
цесуење уредби по прашањето од народно столар 
ство и обнова на земјата, Владата на Народна Ре- ' 
Публика Македонија по предлог на Министерот на 
Земјоделието и шумарството и Министерот на трго 
вијата и снабдуењето на Народна Република Маке 
донија донесе 

У р е д б а . 

за дополнуење на Уредбата за оснивање на Дирек 
цијата на претпријатијата за снабдуење 

на земјоделието , 
Чл. 1 

г Кон чл. 2 од Уредбата за оснивање Дирекци-
јата на претпријатијата за снабдуење на земјо-
делието со додавање две нови точки: 
^ а) Преку своите претпријатија, односно нив-
ните складови-продавници води евиденција, прев-
зема и во тесен контакт со план сточарско произ-
водство при Министерството за земјоделие и шу-
марство на Народна Република Македонија рас-
пределуе сите видови концентрирана храна, неоп 
ходна за исхрана на добиток птици; и 

б) Организира рационално користење и прера 
ботка во храна за добиток и птици, следните отпа 
доци; кланички отпадоци, коски, млински отпадо-
ци, отпадоци на прехранбената индустрија, инду-
стријата на зејтин, пиварската индустрија, резан-
ците од шек ерната репа, меласета, минералните 
соли и земјоделските производи (луцерна, сено, се 
миња и др.) за мелење и правење на хранителни 
смеси. 

Чл. 2 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обја 

вуењето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 9284 24-1Х-1947 год. Скопје 

П р е т с е д а т е л 
на Владата на НР Македонија 

Л. Колишевски с. р. 
М и н и с т е р 

за земјоделие и шумарството 
на Народна Република Македонија 

К. Симоски с. р. 
М и н и с т е р 

на трговијата и снабдуењето 
ве Народна Република Македонија, 

Д. Бојановски с,, р. 
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Врз основа на чл. 31 од Законот за адвокату-
рата Министерот на правосудието на Н,Р.М, во со 
гласие со Министерот на трудот на Н.Р. Македо-
нија пропишуе 

. К1Јса .7 с и л н и к 
за платите на адвокатските кандидати 

Нл. 1 
Адвокатскиот кандидат има право на плата, 

Исоја ќе му се исплатуе во готово во почетокот на 
секој месец. 

Тоа право му припаѓа по правносилното за-
лишуење во Адвокатската камара, а од дерох на 
стапувањето на служба во адвокатската канцела-
рија. ' 

Нл. 2 
На адвокатскиот кандидат без адвокатски 

испит му; припаѓа месечна плата 2.400 — 2.800. 
динари. 

Платата на ^адвокатскиот кандидат во грани-
ците на предниот став се одредуе со оглед на вреч 
мето, кое што адвокатскиот кандидат го провел во: 
кандидатска Пракса во судот или јавно обвини-
телство, при органите на државната власт или др-
жавната управа, или во адвокатската канцеларија, 
како и со оглед на подготвеноста и марливоста ко 
ја што адвокатскиот кандидат ја покажуе во ра-
ботата. 4 

Дл. 3 
На адвокатскиот, кандидат со положен адво-

катски испит му припаѓа месечна плата од 3.000 
до 3.600 динари. 

Платата на адвокатскиот кандидат во грани-
ците на предниот став се одредуе со оглед на под 
готвеноста и марливоста во работата. 

Чл. 4 
Висината на платата адвокатскиот кандидат 

ја договоруе со адвокатот во согласив со синдикал 
ната организација на -адвокатските кандидати. 

Нл. 5 
За прековремена работа како и за работа во 

недела и празник, адвокатскиот кандидат има пра 
во на оделна награда, која износи 50% повеќе од 
редовното плаќање на работното време, сметајќи 
еден месец со 26 работни денон, а еден работен 
ден со 8 работни часон. 

Нл. 6 
За свршуење работи, надвор од седиштето на 

адвокатската канцеларија адвокатскиот кандидат 
добива надокнадеше на трошковите и дневница, 
кои што примаат на адвокатот според прописите 
на Правилникот за наградите на адвокатските ра 
боти. 
1 Нл. 1 

По одношение правото на адвокатските1 кан-
дидати на државно социјално осигуруење, дода-
ток за деца, платениот годишен одмор и платена-
та отпуска на жената пред и после породуење ќ е 
се приложуат прописите, кои што важат за при-
фатените намештеници. 

Чл. 8 
Овој Правилник влегуе во сила со денот на; 

објавувањето во „Службен весник на НР Македо-
нија". 
Бр. 2929 од 12-1Х-1947 год. Скопје 

МИНИСТЕР, 
на трудот на НР Македонија 

К. Петрушев с. р. 

М И Н И С Т Е Р 
на правосудието на НРЈ Македонија 

В. Кал^јциад г р. 

На основание т. 2 ст. II од Решението за един 
ствени продажни цени на големо на пшеу ̂ ца', 
пшенично брашно и гризот во економската! 
1947^48 год, со важност на целата територија на! 
ФНРЈ бр. 6703 од 12.УН.1947 год. издавам сле/и 
ната 

Дар е д б а 
за одредуење на дистрибутивните места 

Нл. 1 
Освен местата поменати во Решението на: 

Владата на ФНРЈ бр. 6703 од 12.УН.1947 год. за 
единствени продажни цени на големо на пшени-
дата, пшеничното брашно и гризот во економска! 
?га 1947/48 год. со важност на целата територија; 
на ФНРЈ - за; дистрибутивни места ги проглас^ 
вам и следните места: 

Т. Во гевгелиска околија: 
а) место ВАЛАНДОГ Ј 
б) место БОГДАНЦИ 

2. Во кавадарска околија: 
а) место НЕГОТИНО 

3. Во кочанска околија: 
1 з) место ВИНИЦА 

б) место БЛАТЕЦ 
4. Во кумановска околија: 

а) место МЛАДО' НАГОРНА а ^ 
Ѕ. Во; скопската околија: 

а) место ДРАЧЕВО 
6. Во тетовска околија: 

заЈ место ТЕАРЦЕ 
7. Во; дебарска околија: 

а) места; ГАЛИЧНИК 
Нл II 

'Оваа; Наредба; ^гапха на снага1 веднаш. 

Бр. 15845 т трговијата: к снабдувавте, 
25-УШ-1947 год ' 0 , р б Џ т м М V, ^ 
Скопје 
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Со цел да се обезбеди квалитетна и сортова 
количина арпаџик за посев во сеидбата 1947/48 
година врз основа чл. 4 став 1, точ. 2 од Уредбата 
за организирање на семенската служба на ФНРЈ. 
Владата на НРМ, по предлог на Министер г а 
земјоделието и шумарството донесуе 

Н а р е д б а 

за блокирање и откуп на арпаџик. 

' . Чл. 1 
На територијата на НР Македонија се блокира 

50% од целокупното производство на арпаџик за 
нуждите на посев во 1947/48 година. 

Чл. 2 
Производителите се задолжуат да произведе-

ниот арпаџик во размер 50% од целокупното про-
изводство го предадат на државните претприја-
тија, кои што ќе бидат определени специално за 
таа цел, по утврдени цени. 

Чл. 3 
По предавањето на определените количини 

арпаџик, производителите со останалиот дел ќе 
адожат слободно да располагат. 

Чл. 4 
Се олвастуе Министерот на земјоделието и 

шумарството да дава нужните напатствија за ис-
полнуење на ова Наредба. 

Нл. 5 
Нарушителите на прописите од оваа Наредба 

ќе одговарат согласно Законот за сузбивање на 
недопуштена трговија, шпекулација и стопанска 
саботажа. 

Чл. 6 
Ова Наредба влегуе во сила од денот на об-

Завуењето во „Службен весник на НРМ". 
Бр. 9316 од 17, септември 1947 год. 

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

Министер 
за земјоделие и шумарството на НРМ 

К. Симоски, с. р. 

265 
Да би судовите станале поблиски до гародот, 

да би се убрзало решавањето на судските предме-
ти, како и да би се намалиле трошковите на суд-
ската постапка како во однос на странките, така и 
Јѓо однос на државата, врз основа на Чл. '47 од За 
Бонот за уредуење на народните судови го до-
несе следното 

Решение 
да одредував на постојани судски денон вон седи-

штето на околиските судови 
I 

Постојани судски денон вон седиштата на око 
атинските судови се одредуат во следните пункто-
ви: 

1. За територијата на СКОПСКИОТ околиски 
суд: Г ОРЧЕ ПЕТРОВ, ДРАЧЕВО и МАЏАРИ. 

2. За територијата на КУМАНОВСКИОТ око 
ли ски суд: БАЈЛОВЦИ и КЛЕЧЕВЦИ. 

3. 31 територијата на ТИТОВ-ВЕЛЕШКИОТ 
околиски суд: БОГОМИЛА и ГОРНО ВРАНОВЦИ. 

4. За територијата на КАВАДАРСКИОТ око-
лиски суд: НЕГОТИНО, МРЕЖИЧКО, и ДЕМИР 
КАПИЈА. 

5. За територијата на Г ЕВГ ЕЛИСКИОТ око 
лиски суд: ВАЛАНДОВО. 

6. За територијата на ТЕТОВСКИОТ околи-
ски суд: ТЕАРЦЕ. 

7. За територијата на ДЕБАРСКИОТ околи-
ски суд: РОСТУША. 

8. За територијата на ЦАРЕВОСЕЛСКИОТ 
околиски суд: ТРАБОТИВИШТЕ. 

9. За територијата на БЕРОВСКИОТ околи-
ски суд: ПЕХЧЕВО. 

10. За територијата на СТРУМИЧКИОТ око-
лиски суд: КОСТУРНО. 

11. За територијата на КОЧАНСКИОТ околи-
ски суд: ВИНИЦА. 

12. За територијата на ПРИЛЕПСКИОТ око-
лиски суд: КРУШЕВО, ДУЊЕ и ДЕБРЕШТЕ. 

13. За територијата на КИЧЕВСКИОТ околи-
ски суд: БРОД. 

14. За територијата на БИТОЛСКИОТ околи-
ски суд: СЛЕПЧЕ И БАЧ. 

15. За територијата на РЕСЕНСКИОТ околи-
ски суд: ЉУБОЈНО 

16. За територијата на ОХРИДСКИОТ околи-
ски суд: БЕЛЧИШТЕ. 

II. 
-Судските денон во горенаведените пунктови 

к'е се одржаваат секој месец и к'е трајат еден до 
два дена, што к'е зависи од бројот на предметите. 

Во судските денон к'е се решаваат кривични 
граѓански и оставински предмети, . по кои стран 
ките и свидетелите се од самиот пункт и околни 
те села. Исто така в^ тие денови к'е се пишуат 
молби, тужби, жалби и к'е се даваат правни со-
вети на странките бесплатно. 

Доколку од горенаведените пунктови и окол-
ните им села нема да има достаточен број пред-
мети судски денон не мораат да се одржават секој 
месец. 

За одржувањето на судските денон се дол-
жни благовре,мено да го обавестат населението г.ре 
ку сите месни одбори од дотичниот пункт. 

III 
Судовите за кои не се предвидени со овоа ре 

шение судски пунктови или се укаже потреба за 
одржуење судски денон и во други пунктови .о 
ред горенаведените, можат да бараат предвари-
телно одобрение од ова Министерство. Барањето 
треба да биде образложено. 

IV. 
На крајот на секој месец судовите се должни 

да поднесат извештај за одржаните судски денон, 
како и за извршената работа во тие денон 

Овоа Решение влегуе во сила со неговото до^ 
несуење. 



Стр. 320 Бр. 31 

М и н и с т е р 
на правосудието на НР Македонија 

В. Калајџиски с. р. 
Бр. 430 
в. мај 1947 година. 

С к о п ј е 

266 
. Врз основа чл. 17 т. Ѕ од Законот на Петго-

дишниот план за развиток: на1 народното стопан-
ство на Народна Република1 Македонија во годи-
ните 1947—1951 донесуам следното 

Р е ш с ^ . е 

За отварање на виши основни школи 
1. Се отвараат виши основни школи во следни 

те села: , 
. а) с. Манастирец бродска околија: 

б) с. Вевчани струшка околија: 
в) с. Лазарополе - дебарска околија' 
г) с. Ростуша ' — дебарска околија; 
д) с. Митрошинци — - — беровска околија; 
г) с. Пробиштип е — кратовска околија; 
е) с. Романовци кумановска околија; 
ж) а, Цер - : : кичевска околија; 
з) с. Неманици Св. николска околија; 
и) с. Зајас (шиптарска) — кичевска околија; 
ј) с. Пирок гостиварска околија; 
к) с. Милетино - тетовска околија; 
л) с. Подарец радовишка ооклија; 
2. Ова Решение влегуе во сила од денот на 

објавуењето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија".' . 

: Бр. 2569 Министер, ' 
1.1Х.1947 год. Киро X. Василев 
Скопје. 

267 
Бидејки домот за слепи е воспитна установа, 

за поуспешна и поправилна работа, Владата на 
' НРМ по предлог на Министерот за просвета и М ^ 

нистерот за социјални грижи, го донесуе следното; 

Р е ш е н и е 

за преминував на Домот за слепи во Битола од 
надлежност на Министерството за социјални гри-
жи во надлежност на Министерството за просвета' 
на Н. Р. М. 

1. Домот за глепи во Битола до сега во над-
лежност на Министерството за социјални грижа 
мине во надлежност на Министерството за про^ 
света. 

2. Со преминуењето на домот се пренесуе ин-
вентарот на домот на Министерството за просвета, 

3. Со преминувавте на домот персоналот ^а 
истиот се преведуе во служба на Министерството 

: за просвета. 
4. Органите за социјални грижи имаат право 

да го посетуат домот за извршуење задачите од 
социјални грижи на децата и ладииата, на4 кои 
што им е нужна социјална ^заштита и да^дават 
примедби и совети. 

5. Примањето и отпуштањето на питомците 
ќе се врши од страна на Министерството за про-
света во споразум со Министерството за социјални 
грижи. 

6. За здравствената служба во домот ќе се 
грижи Министерството за ћародно здравје. 

7. Ова Решение влегуе во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Вр. 9116, 17 септември 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на: НРМ, 

Л. Колишевски, с. р. 
Министер за просвета на НРМ, 

Киро X. Василев, с. р. 

Министер за социални грижи на НРМ, 
Н. Аголи, с. р. 

И С П Р А В К И 
Во „Службениот весник бр. 28 напечаѓено а 

Напатствието за исполнение на Уредбата данов: 
на наследство и подароци, во које се направени: 
Следните печатни грешки 

Страна 287 
Во став 2 десно втората реченица треба да 

гласи: „К'е се смета да е преносот на имотот бес-
платен кога е извршен без одговарајук'а дрогиве 
чинидба од имотен карактер.'' Во третата речени-
ца од истиот став мег'у речта „се" и речта „ства-
ри'' треба да се уметне „подразбира поименично' 
оставени една или поведе'' 
Кон чл. 2 

Во првиот ред стои. број ' „4'V а треба да стои 
буква „а" , ,. 

Во став 6, ред 9 стои „когај", а треба „тогај4. 
Во став 8, ред 4 сто и "наследниот"' а треба 

-,,наследникот". 
Страна 288 . 

. Во став,!,/ред други стои „на''1 а треба „но4, 
Во став '5? ред трек'и стои „,пединачно", а7 

треба „заедничко" 
Во став 8, ^ д девети стои „лелови", а треба; 

^делови' 
Десно во став други, ред други стои „сако" а 

треба „како" 
Десно во став 5 ред 6—7 стои „обложнешшт11 

а треба „обложениот" 
Во истиот став последен ред стои „препис^ 

а треба „припие" ; 

Во став 6, ред 2 стои „смета", 5 треба ,.смеч 
?аат" 

Страна 289; 
Лево во став ѓ р е д 2 стои „кои", а треба „кој ' \ 
'Лево под точка 3, ред 2 стои „подаросот" а 

треба ,,подарокот" 
Под точка 4 ред '4 стои „овие напатствија'л в 

треба „рвоа напатствие'"' - ' 
Под точка 5 ред 2—3 стои „поплонетиот", а ' 

треба „шжлонетќот" 
Под истата точка ред 6 стои „поелонот", а 

треба „пословно'' ' ' 
Кон чл. 3 

Под точка 1, став 2 ред 3 стои „плодо^лшва^ 
ње'', а треба „плодоуживањето" 
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Десно во првиот ред стои ,,вредноса" и „вре-
мео", а треба „вредноста" и „врмето" 

Десно во став 3, ред 3 стои , ,продуживањето'' 9 
к треба „плодоуживање!^" ^ 

Десно во став 5, ред 3 стои „права', а треба 
,̂ползи" 

Во став 9, ред 6 мег'у збороите „право и пло-
доуживаЈве", орева да стои речта „на" 

Во истиот став мег'у збороите ,должен и 
основа", треба да стои речта „на". 

Страна 290 
Кон чл. 4 

Во став 4, ред 3 стои „се" а треба „со" 
Во истиот став, ред 7 стои „предноста", а тре-

ба „вредноста" 
Под заглавието ,даночни ослободуваа и оле-

снуваа" испуштено е „V" 
Кон чл. 6 

Во првиот ред после цифрата „3" испуштено 
е „од Уредбата за данок на наследства и порадоци" 
Кон чл. 11 

Во ред 5 после „имињата на", збороите „него-
вите најблиски роднини, ние" треба да се избри-
шат, а на нивно место да се стави „лицата кои 
стапиле во владение'' 

Во став 3, ред 1 после зборот „обла" ,треба да 
продолжи — „гање за поедини случаи ќ е ги под-
о л н и одговарајуките графи во книгата" Целата 
друга реченица од истиот став грегг да се исфр-
ли. Во четвртиот ред од истиот VI ѕ место зборот 
реонските", треба да стои „реонскиот" 

Страна 291 
Во првиот став лево, ред 4 стои „постави'" а 

Ѕреба „постапи'' 
Во став 2, ред 5 стои „даокот", а треба „дане-

цот" 
Во став 4, последен ред стои „финансовиот"? 

I треба ,финансов'' 
Во став 5 предпоследен ред стои „промената1, 

Л треба „прометната" 
Во став 6 ред 2—3 стои ,моеотот" а треба 

^моментот" 
Во став 7, предпоследен ред стои ,,желба', а 

ареба ,,жалба'' 
Десно првиот ред мег'у збороите „секој" и 

^поединечно" треба да стои речта „дел" 
Во следниот став, предпоследен ред предло-

гот „во" треба да се исфрли 
Кон чл. 12 

Во став 3 ред 9, место зборот „од" треба да 
Ггои „кај" 

Страна 292 
ЈЌон чл. 15 

Во став 2 ред 13 стои „спадот", а треба спаг'а'" 
Во истиот став ред 28 стои ,.во'' а треба „со" 

Кон чл. 16 
Во став 2, ред Ѕ стои ,,катеорија'', а треба 

^категорија"; Во продолжение стои „10.000", а 
Ц)еба „10.100" 

Во истиот став ред 3 стои „наседство", а треба 
Наследство'9 

Во ред 7 ед истиот став стои „2%, а треба 
КР/ф" 

Стр. 321 

Десно став 2, ред 2 стои ,данокот" а го.'Ја 
,данок" 

Десно став 3, не д 1 стои „вавки'\ а тробз 
„вакви'' 

Страна 293 
Кон чл. 21 

Во став 1 ред 3 стои „дрши", а треба „врши" 
Десно во став 10 рде 6 стои „посте" а треба 

„после" 
Кон чл. 35 

Во став 5 ред 19 стои „не', а треба „кЈе ' 
Во истиот став ред 20 стои „сегашниот" и 

„предходна, а треба „сегашните" и „предходност5 

Страва 294 
Под заглавието „техничка работа'' во агаз 1ѕ 

ред 1 стои „е" а треба „се" 
Под графата во продолжение на броевите 403, 

402, 403, 405 треба да стои и 404, а бројот 5 да се 
пребаци под графата означена со „вкупно пред-
мети" 

Десно пепо д графата во ред 4 стои „при" г 
треба ,,три '; а во ред 3—4 стои „селска" а треОз 
„судската" 

Во продолжение во седми ред меѓу збороите 
,,пријава и во" треба да се уметне „за направен 
подарок" 

Во третиот став 2 ред стои „припиената'' И 
треба „преписката" 

Страна 295 
Во првата графа стои „метстожителство а 

треба ,,местожителство'' 
Страна 296 

Десно под заглавие^) ,дополнителен преглед" 
после вториот став треба да стои: „на сите пред-
мети по кои е извршена во облогот се ставуе клау. 
зула: прегледано—исправено: 

припие : дин, 
о т п и с — — - — д и н , 

потпис 

Страна 297: 
Десно во ред пети стои „60/46", а треба да 

стои „90/46", 
Страна 298: 

Лево под заглавивте „преглед на оставината'6 

во првиот ред стои „припивте", а треба да стоп 
„прописите". 

Под заглавието „решение за извршеното об^ 
пагање со данок на наследство" во првиот ред по-
сле бројот 3 треба да уследи „чл. 12". 

Десно во последниот став мег'у збороите „да^ 
ноќ и наследство" треба да стои зборот „на". 

Страна 299: 
Испод табелата во третиот ред лево стои „10", 

а треба „30". 
Во вториот став 4 ред стои ,ден41, а треба 

„дена". 
Во став 6, ред 4 стои „правоначалното", .. тре-

ба „првоначалното". 
Под насловот „решение" во ред 6 стои „честа", 

а треба „чиста". 
Во ред 9—10 стои „облатање", а треба „одла-

гање" 
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Десно, пред насловот „решава" во 3 ред од-
позади стои ичл. 3", а треба „чл. 33", 

Непосредно пред заглавието „евиденција" 
Стои „напасствието", а треба „напатсгвието"с 

Страна 300: 
Под заглавието решение под точка 1 стои „не-

движен", а треба ,,недвижниот"; а под бр. 4 стои 
I,подари", а треба „поради". 

Во заглавивте изпод табелата место „обложе-
ното", треба да стои „одложеното". 

Десно во став 2, ред 3 место „објавувавте^ 
Треба да стои „примањето". 

Во став 3, ред 3 место „жалб", треба да стои 
,̂жалба". 

Десно под заглавивте „евиденција на наслед-
ствата, легатите и подароците под условие" во 
Став 2 место „околиси", треба да стои „околиски". 

Во став 3, ред 1—2 место „наследство, лега., 
тате и даровите", треба да стои „наследствата, ле-
гатите и подароците"^ 

Страна 301: 
Во четвртата графа место „име и местожител-

ство", треба да стои „името и местожителството". 
Во пета графа место „кон", треба да стои 

,̂кое". 

Во Службен весник бр. 29 каде е напечатен 
Правилник за определував бројот на учениците 
во стопанството спрема бројот на квалифицира-
ните работници во чл. 3 — табеларен слог во за-

, главието каде стои „најмалку може да се држат" 
треба да стои „најмногу маже да се држатм

с 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

С О Д Р Ж А Ј 
Уредба за откуп на памукот реколта 
1947 година 

Средба за престанок на Земската бол 
ница во Скопје како таква и п^еиме-
ш^ење на истата како Клиники на 
Мелининскиот факултет поп Држав" 
ниот универзитет во Скопје 
Уредба за оснивање Државна теа-
трална школа во Скопје 
Уредба за оснивание на Виша педа 
топлеа школа 
Уредба за закривание на сите нижи-
женски професионални училишта во 
НРМ и за регулисанието на ученички 
те од тие училишта 
Уредба за забрануение држание кози, 
односно за ограничуение на нивниот 
број 
Уредба за префрлуене надлежности, 
тате, предвидени по Уредбата за скг 
нование на Завод за домашна изработ 

ка и художествени занаети 

ВИ 

311 

312 

313 

313 

256 Уредба за образуение Комитет за на-
дворешна трговија при Владата на 
НРМ 311 

257 Уредба за остававте Комитет за сред 
ни и нижи стручни училишта и 
сени 518 

258 Уредба за оснивание на училиште за 
аутемеханичари 31(Г 

259 Уредба за изменив на чл. 1 од Уред-, 1 

бата за регулисание платите на 
жавните службеници во НР Македо-
нија од 31 I 1947 год. Бр. 147 316 

260 Уредба за отварание на едногодишен 
курс за книгор^дители и помлади ко 

мерпиалисти во гр. Скопје за у^^ч% 
1947/48 година " 317 

, 26Ѓ Уредба за дополнение на Уредбата за 
онивание на Дирекција на претерит 

I фатија за снабдуение земјоделието 517 
262 Правилник за платите на адвокатски^ 

те кандидати 318 
263 Наредба за одредуение на дистрибу-

ционите места 318 
264 Наредба за блокираше и откуп на 

арпаџик М9, 
265 Решение за одреду ение на постојани 

судски денон вон седиштата на око-
лиските судови 31^ 

266 Решение за отварание на виши основ 
ни училишта ЗЈМг 

'267 Решение за проминение на Домот за 
слепи во Битола од надлежност на 
Министерството за социални 
на Министерството за просвета на 
НРМ 326 
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