
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

Н ВЕСНИН 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРМ" — Скопје, и не се враќа! 

СКОПЈЕ 
Скопје, сабота 22 април 1950 год. 
Бр. 9 ГОД. IV 

Овој број чини 2 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за е д м полугодие 125 тип. 

БЕ 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанство и 
обновата на земјата, по предлог на Министерот на др-
жавните набавки, Владата ла Народна Република Ма-
кедонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА МЛЕКО 

И ПРЕРАБОТКИ ОД МЛЕКО 
ВО 1950 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
чл. 1 

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на 
работниот народ со млеко и преработки од млеко,, во 
4950 година ќе се врши задолжителен откуп на мле-
ко, односно преработки од млеко. 

чл. 2 
На задолжителна испорака на млеко, односно пре-

работки од млеко, подлежат сите земјоделски стопан-
ства и селански работни задруги што имат солзен до 
свиток (крави, биволици, овци и кози) и кај кои што 
постоат услови за производување на пазаришни од-
вишок. 

Исто така на задолжителна испорака на млеко, од-
носно преработки од млеко, подлежат неземјоделските 
стопанства што имаат пазаришни одвишоци од молзен 
добиток наведен во претходниот став. 

Напатствие за задолжувањето на неземјоделските 
стопанства што имаат молзен добиток (крави, биволи-
:;и, овци и кози) ќе издаде Министерот на државните 
набавки. 

чл. 3 
Количеството на задолжителната испорака на мле-

ко и преработки од млеко на селанските работни за-
други се утврдува по стопанскиот план на задругата. 

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзи-
ма обврските на овија земјоделци што ќе влезат во за-
другата по утврдувањето на нивната обврска. 

Економиите на земјоделските задруги, како и 
окуќницата на задругарите, не подлежат на задолжи-
телна испорака на млеко, односно преработки од млеко. 

чл. 4 
Задолжителната испорака на млеко, односно пре-

работки од млеко, на земјоделските стопанства се утвр-
дува преку категоријата на која што и' припаѓа земјо-
делското Стопанство и спрема определениот процент 
ћа задолжителната испорака на млеко од пазарните од-
битоци и тоа: 

Катего 
рија 

Процент на 
пазаришниот 

одвишок 
30 — 40 
35 — 50 
45 — 60 
55 — 70 

Големина на обра-
ботката повр-

шина и пасиштата 
1 од 0 до 3 ха 

И од 3 до 5 ха 
Н1 од 5 до 3 ха 
IV од 8 и повеќе ха 

Како обработиви површини во смисла на оваа 
Уредба се сметаат ораници, бавчи, градини, овоштар-
ници и ливади. 

Задолженијата можат да се вршат по исклучок ; 
под горниот процент кој што може да се намали на« 
многу за 10% од предвидениот процент за одделни ка 
тегории, а некои стопанства може дури и да се осло 
бодат од обврската, што зависи од економската полож 
ба на стопанството (голем број на членови на цома 
ќинствата, слаба млечност на молзниот добиток кај по-
ниските категории на домаќинствата, мал број молзен 
добиток). 

Министерот на државните набавки, во согласност 
со Министерот на земјоделието, донесува по потреба 
поблиски прописи по предните ставови од овој чле :. 

чл. 5 
Задолжителната испорака се извршува во млеко 

или во млечни преработки или на двата начина. За оѓа 
решава повереникот за државни набавки на околискиот 
народен одбор, во согласност со откупното претприја-
тие, што зависи од уобичаениот начин на производство 
на територијата на дадената околија. 

чл. 6 
За испорачените задолжителни количества млеко, 

односно преработки од млеко, на производителите ќе 
им се исплатува и тоа: една четвртина со давање по-
крај куповниот п н о с по одредените сврзани цени и ист 
износ на бонови за купување одредени индустриски 
производи по пониските единствени цени, а останатите 
три четвртини од задолжителната испорака по цени што 
се за 75% поголеми од сврзаните цени, но без давање 
на соответен износ на бонови. 

чл. 7 
Со млекото односно преработките од млекото^ што 

не се опфатени со задолжителниот откуп, производите-
лите можат слободно да располагаат во рамките на по-
стоевте прописи. 

Производителите можат и млекото од одреден мол-
зен добиток односно преработките од млекото со ко. 
слободно располагаат, да и' го продаваат на државата 
по прописите на Уредбата за продавање земјоделски 
производи врзано со правото на купување одредени ин-
дустриски стоки по пониските единствени цени. Право-
то на купување по пониските единствени цени ќе се 
врши по постоеќите прописи. 
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ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

чл. 8 
Количествата млеко и преработки од млеко што ј 

има да се откупуваат ва подрачието на одделни обла- ј 
сни народни одбори и подрачието на град Скопје, се 
определуваат со републиканскиот план за откуп на ј 
млеко и производи од млеко, што го донесува Министе- ј 
рот на државните набавки во согласност со Министе-
рот на земЈоделието и Претседателот на Планската ко-
мисија на НРМ. 

Извршниот одбор на обласниот народен одбор, по 
предлог од повереникот на државните набавки и пове-
р е н и к о т н а з е м ј о д е л и е т о со својот ћлан одредува кои ј 
количества млеко и преработки од млеко и во кое вре- ј 
ме задолжително ќе се откупуваат во секоја околија 
(град) од неговото подрачје. 

Врз основа на добиениот план од обласниот наро-
ден одбор, извршниот одбор на околискиот (градскиот) ; 
народен одбор, по предлог од повереникот на државни- ј 
те набавки и повереникот на земјоделието, составува | 
план за откуп на млеко, односно преработки од млеко, ј 
з~ своето подрачје и одредува кои количества млеко и ј 
преработки од млеко и во кое врегле (по месеци) за-
должително ќе се откупат на под рич јото на секој од-
делен местен народен одбор. 

ОДРЕДУВАЊЕ ОБВРСКИ 

чл. 9 
При утврдувањето на пазарниот одвишок и об-

врската на одделни производители треба да се води 
сметка за нуждите на производителите бројот, приносот 
и квалитетот на молзниот добиток, приносот од оста-
натите земјоделски производи што служат за исхрана 
на производителите. 

чл. 10 
Врз основа на планското задолжение, што во рам-

ките на околискиот план за откуп на млеко, односно 
преработки од млеко, му се паѓа на неговото подрачје, 
месниот народен одбор во рок од 10 дена по приемот 
Ис планот утврдува кои количества млеко, односно пре-
работки од млеко (годишна обврска) и во кое време 
(по месеци) задолжително ќе ги предаваат одделни 
земјоделски стопанства и други липа. 

Откако ќе ја утврди годишната задолжителна 
испорака на секое одделно стопанство месниот народен 
одбор ќе состави список на стопанствата со нивните 
задолженија и овој список ќе го објави на уобичаји 
начин. 

Производителите можат да дадат приговор на свои-
те задолженија. 

Списокот на стопанствата со задолженијата и при-
говорите, до колку ги има, месниот народен одбор ќе 
ги достави за потврда до околискиот народен одбор. 

Врз основа на потврдениот список на задолжува-
ната месниот народен одбор ќе му издаде на секое 
стопанство писмено решение за неговото годишно за-
должение по месеци и за рокот на испораката. Препис 
од решението месниот народен одбор е должен да до-
стави до овластеното претпријатие за откуп на млеко и 
преработки од млеко. Против решението може да се 
вложи жалба до околискиот народен одбор, во рок од 
три дена по приемот на решението. 

чл. 11 
Висината на годишната обврска за испорака на 

млеко и преработки од млеко, како и по месеци, за се-

ланските работни задруги ја утврдува со свое реше-
ние, извршниот одбор на околискиот Народен одбор 
врз основа на планот на производство на односната 
задруга и на така утврдената висина на пазарните од-
вишок. 

Против ова решение може да се вложи жалба до 
повисокиот надлежен орган во рок од три дена по 
приемот на решението. 

чл. 12 
Млекото треба да се даде свежо, како што е мол-

зено, чисто и проодено , а преработките од млеко пол* 
номасни и зрели. 

Сразмерата помеѓу свежото млеко и преработките 
од млеко ја утврдува Министерот на државните набав-
ки во согласност со Министерот на земјоделието. 

чл. 13 
Утврдувањето количеството на млеко и преработки 

од млеко за задолжителна испорака ќе се врши врз 
основа на бројната состојба на молзниот добиток што 
го имаат производителите на денот на влегувањето ~о 
сила на оваа Уредба. 

чл. 14 
Со откупот на млекото и преработки од млеко на 

подрачјето на Народна Република Македонија рако-
води Министерот на државните набавки преку Управа-
та за откуп и промет со млеко на Министерството на 
државните набавки. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

чл. 15 
До колку дејствието не содржи одбелсжоци на 

кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 
динари или со поправителна работа до три месеци ли-

ј цата што се должни да продаваат млеко и производи 
од млеко по прописите на оваа Уредба: 

а) ако без оправдана причина или намерно не ја 
! извршат обврската во одредено време; 

б) ако без оправдана причина не ја извршат об-
врската во одреденото количество или по квалитет; 

в) ако дават неточни податоци за бројот и видот 
на молзниот добиток и за другите околности што се 
од влијание за утврдување на обврските; 

г) ако млекото односно преработките од млеко не 
ги продаваат во природна состојба. 

Ад»диннстративно-казнената постапка ја водат и 
| казни изречуват извршните одбори на околиските 
ј (градските, реонските) народни одбори по прописите 

на Основниот закон за прекршоци. 

чл. 16 
До колку дејствието не содржи одбележени на 

кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 10.000 
динари одговорните службеници на народните одбори, 
како и раководителите и одговорните службеници уф 
овластените државни откупни претпријатија и на за-
другите за откуп на млеко и преработки од млеко, и на 
службите за работничко снабдување што се бават са 
дистрибуција на млеко и преработки од млеко: 

а) ако поради немарно и бирократско работење не 
превземат мерки, задолженијата за откуп на млеко од-
носно преработки од млеко да се извршат на време; 

б) ако на време не поднесат извештаи или ако 
поднесу ват неточни извештаи; 

в) ако податоците за задолженијата и за откупе-
ните и испорачените количества на млеко и преработ-
ки на млеко не ги водат по прописен начин; 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Сервет Османова Камберова од Битола, подаде до 
овој суд тужба против Осман Џемал Комина, од Би-
тола — сега во неизвесност — за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Осман, да во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ" — се јави на овој суд. Во противно де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство со одреден од 
судов заступник. 

Од Околискиот суд — Битола Гр. 87/50. I—3—43 

Околискиот суд во Битола, ОБЈАВУВА дека при 
истиот е покрената постапка по молбите на Анча, вдо-
вица на пок. Божин Костовски, бивш од Битола и не 
говите синови: Анести, Димко и Панде Б. Костовски 
кој внесова одговорните суми по стечајот за'да бидат 
исплатени на ставителите, кои е стечај ставен од бив. 
Окружен суд во Битола посл. бр. 2 /39 од -VI- 1939 
год. 

Овој суд свое решение бр. 46и 294/47 год. од 
1« учи 1947 год. го симна стечајот на имотот на пок. 
Божин Костовски. 

Се покануваат сите долу означени лица ставитб-
лн на стечајот или нивните наследници на кои не се 
познати адресите да се во срок од 3-три месеци од де-
нот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник- на Н.Р. Македонија" јават во судот за да дадат из 
јава или да ги примат депонованите пари, во противен 
случај по истекот на овој срок сумите ќе бидат внесени 
во полза на државата како не предвиден приход а то се 
следните лица и тоа: 1) Георгиевски Јанко, Талија То-
дорова, Лазар Ишах, Георги Јовановски, Георги Кеков-
ски, Симон Т. Пердуловски и Коста Бендески. 

Од Околискиот суд во Битола р. бр.46 и 294/47 г. 
од 23 јануари 1950 год. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

По предложенив на Бојниот отсек во град Кума-
ново овој суд е отворил постапка за огласување умрен 
нестаналиот Алириза Осман роден во град Куманово на 
27 октомври 1924 год. државјанин па Ф.Н.Р.Ј, по народ 
ност шиптар, со последно местожителство во град Ку-
маново, по занает шивач, неженет од татко Шабан Ос 
ман Јашари и мајка Ирфан по татко Меметова Сулима 
нова, кој како борец од VII шиптарска бригада е учест 
вувал на Сремски фронт, положај Таково и на ден 18 
април 1945 год. после пладне е бил испратен во бригад 
ната амбуланта да земе санитетски материјали, во ис-
тото време настанало големо пушкарање после кое тој 
не стигнал во бригадната амбуланта нити^ се јавил до 
денеска. 

Се поканува напред именоваше до колку е во 
живог да во срок од еден месец од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" се јави на не-
говиот скрбник Страхил т о н д е в , помошник правен ре 
ферент при Околискиот суд. Истовримено се повикува 

и секој еден кој нешто знае за именованог да во исти 
от срок пријави во овој суд. Во противен случај после 
истекот на горниот срок к'е се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, 4-УШ-1948 год. 
Р. Бр. 376, 4 8 г. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Околискиот суд во град Струмица огласува дека 
при истиот е покрената постапка по оставината на 

пок. Иван Јанев Ашкапов бивш од град Струмица. 
Се поканува наследникот Димитар Иванов Ашка* 

пов, од град Струмица како син на пок Иван чие место-
жителство е непознато на судов, да во срок од 6 месеци 
од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на НРМ" пријави својата адреса на судот или 
на поставениот му старател Васил Иванов Ашкапов од 
град Струмица, како би можел истиот да биде повикак 
на оставинската расправа. Во противен случај остави-
ната ќе се расправи во негово отсаствие. 

Од Околискиот суд во град Струмица, 25. И. 1950 
год., 0 . бр. 385/49. " I I — 2 - 3 8 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И НА Д Р Ж А В Н И 
СТОПАНСКИ П Р Е Т П Р И Ј А Т И Ј А 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ 

И АФИОН "БИЛКА" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ, во смисол 
на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и мл. 18 од Правилникот за регистрација 
на државните стопански претпријатија, објавува: 

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на ПРМ бр. 958 од 30. I. 1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претпријатија 
ог, републиканска знаменце, на страна 273 државно сто-
панско претпријатие од републикана^ знаменце под 
фирма: Претпријатие за откуп на лековити билки и 
афион "Билка" со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Влада-
та на НРМ бр. 73 од 6. I. 1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е да врши 
откуп, преработка и продажба на лековити билки; да 
врши откуп и продажба на афион. 

Административно-оперативен раководител на прет-
пријатието е: Комитетот за надворешна трговија на 
Владата на НРМ. * 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Ѓорѓо Константинов. 

Претпријатието има свои откупни станици во : Ка-
вадарци, Куманово, Комади, Гостивар, Тетово, Кичево, 
Битола, Струга, Крива Паланка и Скопје. 

Бр. 958 од Министерството на финансиите на НРМ, 
30. I. 1950 год. П — 4 — 65 

П Р О М Е Н И ВО Р Е Г И С Т Е Р О Т 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО СЕРВИЗ ЗА 

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ "КАРАОРМАН" 
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол 
на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација; 
на државните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Министерството на грвдежите на 
НРМ бр. 650 од 31. X. 1949 год. Стевче Димовски в 
назначен за директор на Претпријатието сервис за г д е 
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јежни материјали "Караорман" со седиште во Скопје 
4 на должност стапил на 4. I. 1950 год. од кој ден има 
|1раво да ја потпишува фирмата во границите на ©вла-
дението . 

Со решение на Министерството на I радежите на 
ЦРМ бр. 650 од 31. X. 1949 год. разрешен е од долж* 
»оста досегашниот директор Симчо Кировски и од 4. I. 
1950 год. му престанува правото да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

Бр. 901 од Министерството на финансиите на НРМ, 
7. II. 1950 год. И — 4 — 64 

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО 
ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАНАП" 

ВО ГР. ТИТОВ ВЕЛ СО 
ПовеРенството за финансии прч Градскиот наро-

ден одбор во гр. Титов Велес врз основа на чл. 17 од 
Основниот закон за државните стопански претпријати-
ј а и мл. 18 од Правилникот за регистрација на држав-
ните стопански претпријатија, објавува: 

Согласно решението на Извршниот одбор на Град-
скиот народен одбор во гр. Титов Велес бр. 223 од 
20. II. 1950 година стана следната измена во директор-
скиот положај на Градското трговско претпријатие 
"Гранап": 

Досегашниот директор на Градското трговско прет-
пријатие "Гранап" Димче Гајдов се разрешува од 
должноста директор на претпријатието а на негово ме-
сто се назначува Петре Жабев, кој ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува претпријатието од денот на 
назначувањето, во границите на овластениве. 

Бр. 2771 од 24. И. 1950 год. — Титов Велес. 
II — 4 — 69 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА ЛИМАРО-БРАВАРСКА 

РАБОТИЛНИЦА — СКОПЈЕ 

Финансовото повереново при Градскиот народен 
одбор за град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и 
чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на ИЗВРШНИОТ одбор на Градскиот на-
роден одбор на гр. Скопје, бр. 940 од 1. И. 1950 го-
дина, разрешен е од должност Иван Коноп, директор 
на на Градската лимаро-браварска работилница Скопје, 
од кој ден му престанува правото да ја потпишува ра-
ботилницата. 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот на-
роден одбор на град Скопје, назначен е за директор 
на Градската лимаро-браварска работилница — Скопје, 
Владо Ошавовски кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува истата работилница во границите на овла-
стениве . 

Бр. 836 од 16. II. 1950 год. II — 4 — 70 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП И 
ПРОМЕТ СО ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 

"МЕСОПРОМЕТ" СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за реги-
страција на државните стопански претпријатија, об-
јавува: _ ? 

Со решение на Главната дирекција за откуп и про-
мет со добиток н ^ и з в о д и од мебб бр. 18 од 1. XI. 
1949 год. Александар Рибарски е назначен за директор 
ца Претпријатието за'откуп и промет со добиток и про-

изводи од месо "Месопромет" со седиште во ЦЈтип и 
на должност стапил на 1. XI. 1949 год, од ко ј ден има 
прађо да ја потпишува фирмата во границите на овла-
Шнието. 

Со решение на Главната дирекција за откуп и про-
мет со добиток и производи од месо бр. 18 од 1. X!. 
1949 год. разрешен е од должноста досегашниот ди-
ректор Коста Димковски и од 1. XI. 1949 година му 
П р е п н у в а правото да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Бр. 2 /11 од Министерството на финансиите на 
НРМ, 14. III. 1950 год. II — 7 — 115 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КЕРАМИЧКА 

ИНДУСТРИЈА "КИС" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
Министерството на финансиите на ПРМ во смисол 

на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација 
на државните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Министерството на индустријата и 
рударството на НРМ бр. 8 од 7. I. 1950 год. Алексан-
дар Ивановски е назначен за директор на Прекрија* 
тието керамичка индустрија "Кис" со седиште во Скоп-
је и на должност стапил на 7. I. 1950 год. од кој ден 
има право да ја потпишува фирмата во границите на 
овластениве. 

Со решение на Министерството на индустријата и 
рударството на НРМ бр. 7 од 7. I. 1950 год. разрешен 
е од должноста досегашниот директор Георги Каровски 
и од 7. I. 1950 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 2312 од Министерството на финансиите на 
ПРМ, 6. III. 1950 год. II — 6 — 104. 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ФАБРИКА ЗА 
ГИПС И БОИ '"ПРОЛЕТЕР" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

ј Министерството на финансиите на ПРМ во смисол 
! иа мл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
' претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација 
ј на државните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Министерството на индустријата и 
! рударството на НРМ бр. 672 од 14. XII. 1949 год. Па-

вле Неделковски е назначен за директор па Фабриката 
за гипс и бои "Пролетер" со седиште во Скопје и )Г1 
должност стапил на 4 јануари 1950 год. од кој ден 
има право да ја потпишува фирмата во границите на 
овластението. 

Со решение на Министерството на индустријата И 
рударството на НРМ бр. 614 од 15. XII. 1949 год. раз-
решен е од должноста досегашниот директор Тодор 
Ангеловски и од 4 јануари 1950 год. му престанува 
правото да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 712 од Министерството на финансиите на НРМ, 
21. I. 1950 год. 11 — 4 — 61 

МАЛИ ОГЛАСИ 
ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 

Изгубената војничка книшка ја огласувам невали-
дна Владимир X. Димитрова^! од Битола ул- Блаже РО 
гозинаро бр. 87 IV—16—305 

Изгубената дополнителна потрошачка карта „ВП" 
со печат наш, се огласува невалидна Војно граѓевин-
еко предузеле „Херој Карпуш" Деоница бр. 3 Скопје 
Ч ' IV—49—748 

Изгубената одекна книшка бесплатна Бр. 9.68$ 
од 1949 ѓбд. ја огласувам невалидна Секич Стеван, к а -
петан В.П. 3.038 — Прокупље 1 ^ 5 0 — 7 5 2 
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Изгубените документи издадени од Војно трговско 
претпријатие во Скопје : домаћинска книшка „Ќ-2" бр. 
21, дополнителна карта „ВП" на Роза бр. 21 текстил-
на карта бр. 21 ги огласувам невалидни — Г01 овски Кр-
сто, потпоручник В. П. 8993 — Горче Петров 

IV—50—753 
Изгубената војничка книшка ја огласу вам невали-

дна Јован С. Митровски од село Крушевица — Кава-
дарци IV—50—760 

. Изгубената војничка книшка "издадена од Војни 
отсек во Тетово ја огласу вам невалидна Атанас С. Цвет 
ковени од село Варвара — Тетово IV—50—765 

Изгубената војничка книшка издадена од Војки 
отсек во Гостивар ја огласу вам невалидна Локман Азис 
Ебиб од село Неготино — Гостивар IV—50—770 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни 
отсек во Охрид ја огласу вам невалидна Дичо Ј. Велја 
коски од село Сливово — Охрид IV—52—795 

Изгубената домаќинка книшка „К-4 ја огласувам 
невалидна Димитровски Мино стари водник В.П. 3:914-
2 Лесковец ' 1 у ^ - 5 2 — 8 0 1 

Изгубената книшка од велосипед дел. бр. 5792 
Рег. бр. 2429 издадена од Сообраќајна милиција во 
Скопје ја огласувам невалидна Радослав Гроздинцк* 
В Л . 4147 — Скопје IV—54—829 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни 
отсек во Кичево ја огласувам невалидна Рафо Мицев 
Максимоски од Кичево ул. Јанко Михајловски бр. 16 

IV—48—729 
Изгубената војничка книшка ја огласувам невали-

дна Мирко Андов Куновски од Прилеп ул. 104 бр. 164 
1 у _ 5 6 — 8 6 9 

Изгубената војничка книшка ја огласувам невади 
дна Наумче С. Милески, милиционер — Охрид 

IV—56—870 
Изгубената војничка објава бр. 85255 издадена 

од В.П. 6833 во Тетово ја огласувам невалидна Јосип 
Митковић В-П. 9223 — Охрид IV—56—871 

Изгубената одекна книшка бесплатна Бр. 30780 
серија „А" за 1948/49 год. ја огласувам невалидна Спа 
сик' Љубомир В Л . 1100 — Гњилане IV—56—876 

Изгубената одекна книшка Бр. 13 издадена од 
В Л . 2678 во Скопје за 1950/1951 год. ја огласувам не 
валидна Цветановски Мито, стар водиник В П. 2678 ---
Скопје 1у—57—891 

Изгубена војничка книшка Бр. 8888 ја огласува*! 
невалидна Драган Тодев Василев од село Дебриште — 
Кавадарци . IV—56—883 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Изгубената лична карта серија „В" 19976 Рег. 

бр. 4387 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор во Прилеп ја о п и -
шувам невалидна Ибраимовски Камберов Иса од село 
Иебреште — Прилеп IV—17—329 

Изгубената лична карта серија "Г" 32819 Рег. 
бр. 2810 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти во Крива Паланка ј а огласувам невалидна Кузман 
Петрушев Јакимов од село Отошница—Кр. Паланка 

I V — 3 5 4 - 6 5 7 4 
Изгубената лична карта серија Т " 31186 бр. 

11186 издадена од Поверенство за- внатрешни работи 
При Околискиот народен одбор во Крива Паланка 
'ја огласувам невалидна Стојан Јованов Илиев од село 
Узем Крива Паланка IV—314—5857 

С ЛИЧНИ КАРТИ КОЧАНИ 
? Изгубената лична карта сер. "Г" сер. бр. 60564 
Јбг. бр. 564 издадена од Поверенството на внатрешни 
работи при Околиски извршел одбор во Кочани ја 

огласува*! невалидна — Тасева Иванова Роза од Ко-
чани ул. Л. Колишевски бр. 10 IV—313—5833 

Изгубената лична карта сер. Т " сер. бр. 63836 
издадена од Поверенство на внатрешни работи при 
Околиски извршен одбор во Кочани ја огласувам за 
невалидна —Кузманов— Стојанов Глигор од е. Чими-
лово—Кочани IV—321—5984 

Изгубената лична карта сер. "Г" 60927 рег. бр. 
927 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
при Околиски народен одбор во Кочани ј а огласувам 
за невалидна — Трајков А. Петар од Кочани ул. Стиф 
Наумов бр. 20 IV—339—6283 

Изгубената лична карта серија "Г" 64556 Рег. 
бр. 4556 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидна Благој. Сребраков Велков од 
село Мојанци—Кочани IV—56—1043 

Изгубената лична ка*рта серија "Г" 62983 Рег, 
бр. 2983 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидна Реџипов Исмаигов Неџип од Ко-
чани ул. Кочо Рацин бр. 43 IV—194—3733 

Изгубената лична карта серија Т " 64409 Рег. 
бр. 4409 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Кочани ја 
огласувам невалидна Давитков Максимов Владо од Ко-
чани ул. М. Толбухин бр. 33 IV—-194—3719 

Изгубената лична карта бр. 3640 издадена од 
Поверенство за внатрешни работи при Околискиот на-
роден одбор во Кочани а ј огласувам невалидна — 
Уердијан Серафимов од село Прибичево — Кочани 

IV—267—5140 
БИТОЛА ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта серија *Б" 6392 Рег. 
бр. 6720 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор во Битола ја огла-
сувам невалидна Рамне Усеиновеки од Битола ул. 
Ордан Чопела бр. 8 IV—308 —5748 

' Изгубената лична карта серија "Б" 24847 Рег. 
бр. 3178 издадена од Поверенство зт внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Битола ја 
огласувам невалидна Танас Керемеловски од село Г а -
вато—Битола IV—275—5279 

Изгубената лична карта серија бр. 23517 Рег. бр. 
11637 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Битола ја о б е с у -
вам невалидна Дона Стефанова од село Ротино— 
Битола IV—224—4313 
ЦАРЕВО СЕЛО ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта сер. "Г" 76042 издадена 
од Отсекот на внатрешни работи при Околиски извр-
шен одбор — Царево село ја огласувам за невалидна 
— Петровски Веселинов Димитар од Царево село 

IV—221—4234 
Изгубената лична карта бр. 75838 сер. Т " изда-

дена од Отсекот на внатрешни работи при Околиски 
извршен одбор — Атанасов Костадинов Зафир од е. 
Тработивишта — Царево Село ја в т а с у в а м за нева-
лидна- ) IV—237—4563 

Изгубената лична карта сер. — "Г" бр. — 76780 
издадена од Отсекот на внатрешни работи при Око-
лиски извршен одбор во гр. — Царево Село ја с т а -
сувам невалидна — Георгиева .Димитрова Спасена од 
Царево Село IV—234 -4508 

Изгубената лична карта серија "Г" 77321 рег. 
бр. 2327 издадена од Поверенетсото на внатрешни ра-
боти при Околиски поротен одбор и во Царево село 
ја огласу вам за невалидна — Пана С. Мал че е ка од е. 
Киселина — Цл ревосе/* ко IV 301 5662 
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И з г у б е н а т а л и ч н а карта серија Т " бр. 7 7 3 1 0 -из-
д а д е н а о д О т с е к о т на внатрешни работи п р и Околис-
к и и з в р ш е н о д б о р но Царево Село ја огласу вам з а 
Невалидна — Спасевски/ Васев Глигор о д Ц а р е в о с е л о 

IV—330—6126 
Изгубената лична карта серија "Г" 76067 Рег. бр. 

2067 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
При Околискиот народен одбор во Св. Николе ја в т а -
сувам невалидна Димитар С. Новчев од село Град — 
Св. Николе IV —341—6334 

Изгубената лична карта рег. бр. 14777 сер. "В" 14803 
издадена од Отсекот на внатрешните работи во Прилеп ја 
главува« за невалидна — Спасе М. Димовски од Прилеп. 

IV — 332 — 6150 
Изгубената лична карта рег. бр. 8040 сер. "В" бр. 22020 

издадена о д Поверенството на внатрешни работи при Око-
(мекиот извршен одбор во Прилеп ја согласувам за невалидна 
(анески Богоев Темелко од е. Потнражни — Прилеп. 

IV 342 — 6343 
Изгубената лична карта рег. бр. 10842 сер. "В" бр. 

Ј5696 издадена од Повереновото на внатрешни работи во 
Прилеп ј а огласувам за невалидна, Бучкоски Стојанов Стојан 
од е. Виголиште — Прилеп. IV — 343 — 6363 

Изгубената лична карта серија "В" 5863 Рег. бр. 5863 
издадена о д Повереново за внатрешни работи при Околи-
скиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Жив 
ко- Јорданов Крцкоски од село Варош — Прилеп 

IV — 340 — 6302 
Изгубената лична карта ^Рег. бр. 1876/1947 год. из-

дадена о д п о в е р е н о в о за внатрешни работи при Околискиот 
народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Марија 
Живкова Крцкоска од село Варош — Прилеп 

IV — 340 — 6304 
Изгубената лична карта серија "Б" 25385 Рег. бр. 

10505 издадена од Повереново за внатрешни работи при Из 
вршниот добор на Околискиот народен одбор Прилеп ја 
огласувам невалидна Боге Спирков Ангеловски од село Дре-
ново — Прилеп IV - 347 - 6440 

Изгубената лична карта серија "В" 17487 Рег. бр. 577 
издадена о д Повереново за внатрешни работи при Околиски 
от одбор в о Прилеп ја огласувам невалидна Алексо Мицкоз 
Ристоски о д село Зрзе — Прилеп. IV—347—6444 

Изгубената лична карта Рег. бр. 5549 издадена од По-
веренство за внатрешни работи при Градскиот народен од-
бор во Прилеп ја огласувам невалидна Митре Настов Диме 
ски од Прилеп ул. 101 бр. 102 IV — 349 - 6482 

Изгубената лична карта серија "В" 213 издадена од 
Повереново за внатрешни работи во Прилеп ја с т а с у -
вам невалидна Коста А. Чесновскн — ул. В. Талески 
број 5 IV — 352 — 6538 

Изгубена лична карта серија "Е" 51008 Рег. бр. 5008 из 
дадена о д П о в е р е н о в о за внатрешни работи при Околискиот 
Народен одбор во Струмица ја огласувам невалидна 1 ане 
Спасов Јо јнчев о д село Рич — Струмица. IV—40747 

Изгубената лична карта рег. бр. 7337 сер. "Б" 47771 из 
дадена о д Отсекот на внатрешни работи при Околискиот на-
роден одбор — Ресен ја огласувам за невалидна — Стефа-
нова Петра о д е. Стење — Ресен IV—162—3105 

Изгубената лична карта издадена од Отсекот на виа 
трешни работи при Околискиот народен одбор — Ресен ја о-
гласувам »а невалидна — Петровски С. Цветко од е.. Љу-
бојно — Ресен. IV _ 208 — 3998 

Изгубената лична карта серија "Б" 40156 Рег. бр. 
1135 издадена од Повереново за внатрешни работи при Из-
вршниот одбор на Околискиот народен одбор во Ресен ј а 
огласува« невалидна Коста Нонев Настоски од село Кривени 
— Ресен. IV—262—5040 

Изгубената лична карта серија бр. 44207 Рег. бр. 4969 
издадена од Повереново за внатрешни работи при Изврш-
ниот одбор на Околискиот народен одбор в Ресен ја огласу-
вам невалидна Михајло Николов Бошковски од село Јан-
ковец — Ресен IV—276—5315 

Изгубената лична карта серија бр. 48599 Рег. бр. 8140 
издадена од Повереново за внатрешни работи при Околи-
скиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Доне 
Н. Нанкулоски од село Перово — Ресен IV—280 - 5374 

Изгубената лична карта рег. бр. 4792 сер. 4792 сер. "Ф" 
44398 издадена д Отсекот на внатрешни работи при Изврш-
ниот одбор на Градскиот народен одбор во Ресен ја огласу-
вам за невалидна — Мислим Куртев Рутемовски од Ресен 

IV — 282 - 5422 
Изгубената лична кари) бр. 5494 сер. бр. 45924 издаде 

на од П о в е р е н о в о ^ ^ внатоеиши баботи при Околиски на-

роден одбор во Ресе« ја огласува« за невалидна — Наум 
Пајковски о д е. Д. Дупени — Ресен IV — 283 — 5456 

Изгубената лична карта рег. бр. 889 сер. "Б" 40244 из-
дадена од Отсекот на внатрешни работи во Ресен ја огла-
сувам за невалидна ~ Сулејман П. Сулјемановскн од Ресен 

IV — 303 — 565» 
Изгубената лична карта сер. "В* 41007 рег. бр. 65 из-

дадена о д Отсекот на внатрешни работи при Околиски из-
вршен одбор во Ресен ја огласува« за невалидна — Павлов-
ски В. Панде од е. Брајчино — Ресен IV — 305 — 5683 

Изгубената лична карта рег. бр. 6301 сер. бр. 46130 из-
дадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи ја о гл асу вам 
за невалидна — Чабиљоцски Ристов Иљо од е. Дрмени — 
Ресен IV — 306 — 5 7 И 

Изгубената лична карта рег. бр. 9630 сер. бр. 4949 из-
дадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при Извршни 
от одбор на Околискиот народен одбор во Ресен ја огласува« 
за невалидна — Лазе Андоновски од е. Златоре — Ресен 

IV — 276 — 530$ 
Изгубената лична карта серија бр. 46362 Рег. бр. 6555 

издадена од Повереново за внатрешни работи во Ресен ја 
огласувам невалидна Назар Асанов Реџеповски од село Ар-
вати — Ресен. IV — 352 — 6536 

Изгубената лична карта сер. "Е" бр. 72167 издадена од 
Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Око-
лискиот народен одбор — Радовиш ја огласувам за невалид-
на — Шериф А. Сулеманов од е. Прналија — Радовиш 

IV — 260 — 4998 
Изгубената лична карта сер. "Е" бр. 74387 издадена од 

Отсекот на внатреинга работи при Извршниот одбор на Око-
лискиот народен одбор во Радовиш ја огласувам за невалид-
на — Стојанов Иванов Стојан од е. Јаргулица — Радовиш. 

IV _ 268 — 5 Н 9 
Изгубената лична карта серија "Е" 12715 Рег 

13862 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народе^ одбор — Кавадарци ја огласува« не-
валидна Горѓе. Јованов Николов од село Радња—Кавадарци 

IV.—326—6048 
Изгубената лична карта серија "Е" 12925 Рег. 1р. 

13905 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам не-
валидна Абаз Мустафов Е мру ла од село Росомани—Кава-
дарци IV—326—6050 

Изгубената лична карта серија "Е" 11836 Рег. бр. 
11775 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор — Кавадарци ја огласува« нева-
лидна Вано Г. Стефанов од Кавадарци IV,—326—6036 

Изгубената лична карта серија "Е"2211 Рег. бр. 2101 
издадела од Поверенстаото за внатрешни работи при Око-
лискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« 'нева-
лидна Алексо Стојанов Марковски од село Д. Дисан—Ка-
вадарци IV—341—6327 

Изгубената лична карта серија "Е" 10684 Рег. бр. 
10596 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор—Кавадарци ја огласува« нева-
лидна Живко Наумов Арангелов од село Сопот—Кавадарци 

IV)—347—6442 
Изгубената лична карта серија "Е" 1525 Рег. бр. 1551 

издадела од Повереново за внатрешни работи при Околи-
скиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« невалидна 
Цветко Николов Г о р ш е в од село Кимјаксен—Кавадарци 

IV)—347—6453 
Изгубената лична карта серија "Е" 9815 Рег, бр. 8577 

издадена о д Поверенство за внатрешен работи при Око-
лискиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалид-
на — Стојадин Величков р а н к о в и ќ од село Пепелиште •— 
Кавадарци IV—352—65 4 3 

Изгубената личина карта серија "Е" 13313 Рег. бр. 
12388 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Кавадарци ја огласува« не-
валидна Димо Бојчов Трајковски од село Сопот — Кавадарци 

1Уг—6567 

СОДРЖИНА 

Судски области — — — — 1 

Регистрации на државни стопан-
ски претпријатија — — 1 

Промени во регистерот — — 1 

Мали огласи — — — — 2 
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г) ако со откупеното млеко односно преработки 
од млеко располагаат противно на постоеќите прописи 
или противно на диспозициите добиени од надлежните 
органи; 

д) ако по нивна вина собраното млеко односно 
преработки од млеко се расипат. 

Административно-казиената постанка ја водат и ре-
шение во прв степен донесуват извршните одбори на 
обласните народни одбори. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

чл. 17 
Писмените решенија за задолженијата треба да им 

се издадат на стопанствата во срок што Ле го одреди 
Министерот на државните набавки. 

чл. 18 
Ако производителите го продадат молзниот доби-

ток, можат да се ослободат од задолжителната испора-
ка на млеко односно преработки од млеко само врз 
основа на доказ дека соответната обврска е пренесена 
на купувачот. 

чл. 19 
Министерот на државните набавки ќе донесе по-

блиски прописи за извршување на оваа Уредба. 

чл. 20 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник На Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 1190, 7 април 1950 година, Скопје. 

Претседател 
на Владата на НРМ, 
Л. Колит евски, с. р. 

Министер 
ва државните набавки на НРМ, 

П. Менков, е. р. 

64 
Со цел за поуспешно извршување на Петгодишниот | 

план а врз основа на чл. 10 став 2 од Уредбата за со- « 
бирање и употреба на отпадоци ("Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 48 /48) и чл. 29 тон. 3 во врска со чл. 18 
точ. 4 од Законот за Петгодишниот план за развитокот 
на народното стопанство на НРМ во годините 1947— 
1951. — Владата на Народна Република Македонија 

донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОБИРАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ 

ЖИВОТИНСКИТЕ КОСКИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
СОБИРАЊЕ НА ОТПАДОЦИ 

Член 1 
За да се што покорисно исползуваат отпадоците 

за потребите на нашата индустрија, се задолжуваат сите 
работничко-службенички, државни и други ресторани 
и мензи, болници, лечилишта, опоравилишта и домови 
како и сите претпријатија за преработување на месо, 
кланици, кафилерии (стрводерници) на територијата 
на Народна Република Македонија да ги собираат сите 
сирови и варени коски во специјални за тоа одредени 
садови. 

Член 2 
Сббраните на горниот начин животински коски, со-

' зите наведени во претходниот член се должни ца 

ги предаваат на откупните претпријатија за собирање 
на отпадоци. 

Член 3 
За испорачаните количини коски, претпријатијата 

за собирање отпадоци ќе плаќаат на собирачите парич-
на накнада по утврдени откупни цени. 

Член 4 
Ке се казнат за прекршок со парична казна дф 

10.000 динари раководителите на претпријатијата И 
установите од чл. 1 на оваа Уредба: ј 

1. ако во претпријатието односно установата под 
нивно раководство не се собираат на прописен иа« 
чин коските во смисла на оваа Уредба; 

2. ако собраните коски во одредено време не Сф 
испорачат на претпријатијата за собирање отпадоци 

3. ако не се превземат потребни мерки собрани!1) 
коски, по предавањето им на откупните претпријатија, 
да бидат сочувани од расипување и растурање. 

Член 5 
Административно-казнеНата постапка ја водат и ка* 

зин за прекршоци од предходниот член изрежуваат из« 
вршннте одбори на околиските односно градските на-
родни одбори по прописите на Основниот закон за пре-
кршоци. 

Член 6 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа Уред-

ба, за начинот на собирањето и времето па предавањето 
па коските ќе донесе Министерот за комунални р а б о т 

Член 7 
Оваа Уредба в л е з е а во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник па НРМ". 

Број 1175 
7. IV. 1950 год. 

Скопје. Претседател на Владата Иа НРМ, 

Лазар Колишевски е* р. 

Министер за комунални работи, 
Љубо Зафиров е. р. 

65 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија, по предлог од Министерот за 
трговија и снабдување и со претходна согласност на од-
носните народни одбори, Владата на Народна Републи-
ка Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНОС НА ШКОЛИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО ТРГО-
ВИЈАТА И НИЖИТЕ ТРГОВСКИ КУРСОВИ ОД НАД-
ЛЕЖНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
И СНАБДУВАЊЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОКОЛИСКИ-

ТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ, 

Член 1 
Од надлежноста на Министерството за трговија и 

снабдување се пренесуваат во надлежност на околи-
ските и градските народни одбори школите за ученици 
во трговијата и нижите трговски курсеви и тоа: 

1. На Народниот одбор на град Битола: Школата на 
ученици во трговијата во град Битола и нижиот тргов-
ски курс во град Битола; 

2, На Народниот одбор на град Куманово: Школата 
за ученици во трговијата во град Куманово и нижиот 
трговски курс во град Куманово; 
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3. На Народниот одбор на град Прилеп: Школата 
за ученици во т р г о в и ј а во град Прилеп и ниЖиот 
трговски курс во град Прилеп; 

4. На Народниот од Гор на град Скопје : Школата за 
ученици во трговијата во град Скопје и Фшцрт тргов-
ски курс во град Скопје; 

5. На Народниот одбор на град Струмицу |11колат;а 
за ученици во трговијата во град С^ултоцѓѓ ^ нижбт 
•/Југовски курс во град С т р у ч н а ? 1 

6. На Народниот одбор на град Тетово* Школата 
за ученици во трговијата ве фам Тетово и јфжиот те-
говски курс во град Тетово; 

7. На Народниот одбор на град Титов Велес: Шко-
лата за ученици во трговијата в« грах Титов Велес и 
итниот трговски курс во г р т Титов Велес; 

8. На Народниот одбор на град Штип: Школата 
за ученици во трговијата ѕа град Штип и нижиот тр-
доески курс во град Штип; 

9. На Народниот одбор на Гевгелиската околија: 
Цижиот трговски курс во Гевгелија; и 

10. На Народниот одбор на Кавадарска околија : 
Нижиот трговска курс во Кавадарци. 

Чаен 2 

Народните одбори ќе ги превземат школите и кур-
совите со персоналот и со целокупниот инвентар и дру-
гиот имот, како И соотвеѓните пресметки на приходите 
и расходите. 

Член 3 
Напатствие за искршување на оваа Уредба доне-

сува по потреба М и н ц е р * ? за трговија и снабдување, 
а за прашања од финаисова природа во согласност со 
Министерот на финансиите. 

Член 4 

Предавањето нџ школите и курсовите има да се из-
врши во рок од Дена по влегувањето во сила на оваа 
Уредба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува.во сила веднаш. 

Б р о ј 1192 — 1ЧУ-19Ѕ# година. 

Скопје Претседател 
на Владата на Народна Република 

Македонија, 
Министер за Л. Колишевски с.р. 

трговија и снабдување, 
Хр. Бајалски С. р. 

86 
Врз основа чл. 2 став 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за административно-те-
биторијална поделба на Народна Република Македони-
ј а и чл. 2 и 4 од Законот за Државниот буџет на На-
родна Република Македонија за 1959 година а во Бр-
ојка со Законот за изменување и дополнување на За-
конот ѕа поделба на територијата на Народна Репу-
блика Македонија на области на предлог на Министе-
рот на финансиите, Владата на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ИЗНОСИ 

СО ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ ЗА 1950 ГОДИНА 
НА БУЏЕТИТЕ НА ОБЛАСТИТЕ 

Ј . Се укинуваат одобрените со Државниот буџет 
за 1§50 година износи за буџетот на укинатата Скоп-
ска област од денот на укинувањето на истата. 

Извршените расходи до денТ>т на укинувањето на 
Сириската област односно до 15 февруари 1950 година 
И у п л а т е н и од Народната банка на ФНРЈ ќе паднат на 
тере} на буџетот на Кумановската област. 

р,. Одобрените со Државниот буџет за 195С година 
износи на приходите и расходите на Битолска и Штип-
ска Област се изменуваат и утврдуваат со следните 
износи: 

Битолска област 
приходи во износ од — — — Дин. 702,899.000.— 
расходи во износ од — — — Дин. 702,899.000.— 

Штипска област 
приходи во износ од — — — Дин. 626,186.000.— 
расходи во износ од — — — Дин. 794,572.000.— 
вишок на расходите во износ од Дин. 168,186.000.— 

3. Приходите и расходите за буџетите на ново-
оформените Гостиварска и Кумановска област се утвр-
дуваат во следните износи: 

Гостиварска област 
приходи во износ од — — — Дин. 275,520.000.— 
расходи во износ од — — — Дин. 341,353.000.— 
вишок на расходите во износ од Дин. (>5ѕЅ33.000.— 

Кумановска област 
приходи во износ од — — — Дин. 372,149.000.— 
расходи во износ од — — — Дин. 372,449.000.— 

4. Разликата меѓу утврдените износи на расходите 
со ова Решение и одобрение со Државниот буџет за 
1950 година во износ од динари 9,059.000.— ќе се по-
крие од буџетската резерва по Републиканска '^ буџет, 
за ко ј износ се намалува буџетската резерва. 

5. Ова Решение влегува во сила од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија" и ќе се применува од 15 февруари 1950 
година. 

Бр. 1178, 6 април 1950 год., Скопје, 
Министер Претседател 

на финансиите, на Владата на ПРМ, 
Д. Џамбаз, е. р. Ј1. Количевски, е. р. 

С О Д Р Ж И И А 
Рег. бр. Страна 
63 Уредба за задолжителен откуп на млеко и 

преработки од млеко во 1950 година — — 5$ 
64 Уредба за задолжително собирање и предава-

ње на животинските коски на претпријатија-
та за собирање на отпадоци — — — — 61 

65 Уредба за пренос на школите за ученици во 
трговијата и нижите трговски курсеви од 
надлежноста на Министерството за трговија 
и снабдување во надлежност на околиските 
народни одбори — — — — — — 61 

6666 Решение за распоредување на одобрените 
износи со Државниот буџет за 1950 година 
на буџетите на областите — — — — 62 
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