
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

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. 5 Скопје, среда 19 февруари 1947 година Год. III 

„Службен весник на НРМ" излету^ повремено Ракописите 
се исправаат во дупликат пишани па машина во проред ни-
една страла од ч атакот, ца. адреса: Службен вееш и; на НРМ 
- ул- Маршал Тито бр. 10 - Скопје Ракописите не со вријат 

44 
Врз основа па чл- 73 т. 4 од Уставот на Народна 

Република Македонија и на чл. 4 од Законот за 
изоор на одборници за народните одбори, Презп 
диумот на Народното собрание на НРМ го донесуе 
следниов 

У К А 3 
ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ ГРАД-
СКИ И РЕОНСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се раепишуат о-пшти избори за избор на 
одборници за сине градски и реон-,ски народ-ни од-
бори (на територија па Народна Република Македо 
нија. 

2) Изборите за сите градски и реонски народни 
одбори ќе се одржан во нед ,ма на дон 30 март 
1947 година. 

3) Опроведуењето го живо. на овој Указ има 
да започне на ден 20 февруари 1947 година, т. е. 
од тој ден има да ,се смета рокот за поднесуење 
и потврдуење на кандидатски листи, предвиден 
во чл. 33 од Законот за п з о р на одборници за 
народните одбори, како и ро,ковите за сите други 
постапки во врска со предниот Закон. 

У.Бр . 8 
Скопје, 15 февруари 1947 година 

Президиум на Народното Собрание 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, Претседател, 
Страхил Гигов, о р. Богоја Фотев с. р. 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот па Народ-
на Република Македонија и на чл. 4 од Законот 
за избор на одборници за народните одбори, Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ го до 
несуе следниот 

У К А З 
ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ ОКОЛИСКИ НАРОД 

НИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се рашишуат општи 'избори за избор на 
одборници за сите околиски народни одбори на 

герторијата на Народна Република Македоија. 
2)Изборите за сите околиски народни одбори 

ќе се одржат во недела на ден 13 април 1947 год. 
3) Спроведуељето во живост на овој Указ има 

да започне на ден 5 март 1947 година, т.е. од тој 
ден има да се смета рокот за поднесуење и пота р 
дуење на кандидатските лиши, предвиден во чл. 
33 од Законот за избор) на одборници за народни-
те одбори, како и роковите за сите други по,стапки 
во врска со предниот Закон. 

У. Бр. 9 
Скопје, 15 февруари 1947 година. 

Президиум на Народното Собрание 
па Народна Република Македонија 

3 а С екр ет ар о т, Пр ене ед ате л, 
Страхил Гигов, о р. Богоја Фотев с. р. 

43 
Брз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на На-

родната Република Македонија и на чл. 4 од За 
попот за избор на одборници за народните од-
бори, Президиумот на Народното собрание на 
НРМ го донесуе следниот 

У К А З 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ МЕСТИ И НАРОДНИ 

ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се распишуат општи избори за избор на 
одборници за сите м е с т и народни одбори на те-
риторијата на Народна Репубплика Македонија. 

2) Изборете за сите местан народни одбори ќе 
се одржат во недела на ден 20 април 1947 година. 

3) Спроведуењетјо во живот на овој Указ има 
да^започне на ден 15 март 1947 година, т. е. од 
тој ден има да се смета рокот зз поднбсуење и 
потврдуење на кандидатски листи предвиден во 
чл. 33 од Законот за избор на одборници за народ-
ните одбори, како и роковите за сите други по 
стапки во врска со предниот Закон. 

У. Бр. 10 
Скопје, 15 февруари 1947 година. 

Президиум па Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, Претседател, 
Страхил Гигов, о р. Богоја Фотев с. р 

Цена на весникот е 4 дин. од табак. Прегрнатата за една го-
д,ина 250 динари, а з.̂  едно полут див 130 динара — Прет-
плата се испракја преку Македонска стопанска банда--цен-
тра,ца, па Народна банка на ФНРЈ — Скопје - чек сметка 
--ми .. ј 2'). или седшда. во са,мата администрација на весникот 
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47 
На оснива чл, 7 став 1 од Законот за адмнни-

стрптивно-територијалната подела на Народна Ре 
публика Македонија во врска со чл. 7 од Законот 
за Президиумот на Народното Собрание на НРМ, 
Президиумот на Народното Собрание на НРМ, на 
својата седница одржана на /5 февруари 1947 го-
дина, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

1) Првиот и вториот (реон на град Скопје се 
соединуат и образуат еден реон, кој ќе се вика 
први реон. 

2) Третиот и четвртиот реон на град Скопје 
се ооедануагг и образуагг еден реон, ко)ј ќе се вика 
втори (реон. 

3̂ 1 Секој реон ќе има народен одбор на својот 
реона 

Ова Решение влегуе во си Iа соЈхенот на него-
вото објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македониј а". 

Р. Бр. 2 
Скопје, 15 февруар-и 1947 годи.на. 

Президиум на Народното Собрание 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, Претседател, 
Страхил Гигов, с. р. богоја Фотев с. р. 

48 
На основа чл. 21 од Законот за избоп .на о ;поо 

пини за Наводните о/тбоои, Поет-шлемот на На-
родното собрание на Народната Република Маке-
томи?'! ча својана седница одржана на 15 февру-
ари 1047 година, ја 

ИМЕНУВА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВО СЛЕДНИОТ СОСТАВ: 

Поетседател: Атем Групче, потпретседател на 
Врховч,иот суд на НРМ; 

Заменик на ипетсетапе^пт: Ацо Петровски, су 
/лија ил Р-пхов^мот с ^ . ч ч НРМ; 

Секогтао: Пепо К о п о в и . началник ма ол теле-
ви его за зз^^чоллвстно и ичгоа туриве ма 
власт иии Пое^елзтелгТиото ич Нл^татл на НРМ, 

Зз,шмтик на сркорт̂ п̂т; ,ГБупчо X. Миленски. 
Ј̂ и,птплЛкЧтол! ВО ОГТ ттрцпоТп чч З^жпттјл,'! ЗНАТНО V 

на ил ,̂л,тн-јтп чласт ири Прег-ледате л-
пгво^п на Влагтдгпр ич НРМ; 

Член,от: 1) Б ^ т ј Левков, пом- министер на 
гкудиг\г'угпметп НРМ' 

З^мрник: Мила^"^ пеевски, претседател на 
ОмплГ^ХЈЦЦШТ г\пг .СК1П;011'е. 

Ктгтмр сИЧЈ,ТГ!/^,^. рпрггсе ч 'Л1 гр Л ПП ^о 
МИС^1^ П ШИ Ппот"-р Ч'1Т(1 ̂ ТТЈОП, ^ ич Ц1 ИОМ-

а̂̂ др̂ м̂ ' Гр Дилч. Г̂ ПеТ̂ О На 0'КГ' '1;!';к'1.јо'Г 
оттбит — Гостинлт; 

Регел Нуман. пегћепент ^о он /телечието за 
гт-п^шрттма ко'01птттд(ттс,ттим'а при Претседателството 
ца Владата на НРМ; 

Замени,к: Филимена Михај лова, главен инспек-
тор во контролната (комисија ,на Вл-адата на НРМ; 

4) Осман Мифтари, судира на Врховниот суд 
на НРМ. 

Заменик: Димо Бекјар, пом. министер на зем-
јоделието и шумарството на НРМ; 

5) Пане Фидановска, бив. судија на Врховниот 
с 1уд на НРМ; 

Заменик: Исак Сион, началник на планското 
одделение при Министерството за трговија и снаб 
дуењегго на НРМ, 

Р. Бр. 3 
Скопје, 15 февруари 1947 год-ина. 

Президиум на Народното Собрание 
на Народна Република Македонија 

За С е к р е таро т, Пр етсе д а т ел, 
Страхил Гигов, с- р. Богоја Фотев с. р 

4 9 

На основа чл. 19 ал. 1 и 111 во врска со чл. 
16 и 17 од Законот за избор на одборници за На 
р.одните одбори и чл. 7 о д Законот за Президиу 
мот на Народното собрание на НР Македонија, 
Президиумот на Народново собрание на НР Маке 
дон и ја, земајќи го во предвид бројот 1на иште 
лига, како и (сложеноста на стопанските, култур-
ните и другите локални односи во долу наведени 
те градови и околии, на својата седница од 15 
(февруари 1947 година го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

ЗА БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИ НА ОКОЛИСКИ 
ТЕ, ГРАДСКИТЕ И РЕОНСКИТЕ НАРОДНИ 

ОДБОРИ, ВО СТЕПЕН НА ОКОЛИСКИ 
НАРОДЕН ОДБОР 

А. I. Бројниот шетав на народните одбори за 
реоните на град Скопје се определуе и тоа: 

1) за Народниот одбор на I реон 70 одбор-
ници; 

2) за Народниот одбор на II реон 65 одбор 
и иии; 

П. Бројниот состав на гра;т; ките народни од-
бори ,се определуе и тоа: 

I. за Градскиот народен одбор на град Бито-
ла 70 одборници; 

2) за Градскиот народен одбор на град Кума-
ново 60 одборници; 

3) за Градскиот Народен одбор на град Охрид 
50 одборници; 

4) за Градскиот Народен одбор на град При 
тен 68 одборници; 

5) за Градскиот Народен одбор на град Огру 
мица 50 одборници; 

6) за Градскиот Народен одбор на град Тетово 
52 одборници; 

7) за Град,скиот Народен одбор на град Титов 
Велес 50 одборници; 

8) за Градскиот Народен одбор на град Штип 
50 одборници. 
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III. Бројниов состав на околиските Народни 
одбори се определуе и тоа: 

1) за Околискиот Народен одбор на битолска 
околија 95 одборници; 

2) за Околискиот Народен одбор на бродска 
околија 50 одборници; 

3) за Околискио,т Нароедн одбор на беровска 
околија 50 одборници; 

4) Околискиот народен одбор на гостиварска 
околија 85 одборници; 

5) Околискиот народен одбор ш Гуорче Пет-
ровска околија 50 одборници; 

6) ОКОЛИСКИОТ народен одбор на дебарска око 
даја 55 одборници; 

7) ОКОЛИСКИОТ народен одбор на демирхи(сар 
ска околија 55 одборници; 

8) за Околискиот народен одбор на гевгелиска 
околија 67 одборници; 

9) за Околискиот народен одбор на кичевска око 
тнја 68 одборници; 

10) за Околжкмт народен одбор на кумановска 
околија 85 одборници; 

11) за Околискиот народен одбор на кратовска 
сжлија 55 одборници; 

12) за Околискиот народен одбор на кривопала 
намка околија 60 одборници; 

13) за Околискиот народен одбор на крив опал? 
^околија 50 одборници: 

14) за Околискиот народен одбор на кочанска 
околија 76 одборници; ^ 

15) за Околискиот народен одбор на кавадарска 
околија 80 одборници; 

16) за Околискиот народен одбор на охридска 
околија 65 одборници; 

17) за Околискиот народен одбор на прилепска 
околија 90 одборници,-

те) за Околискиот народен 'одбор на ресенска око 
/гија 65 одборници; 

19) за ОколШјКИОт народен одбор на радовишка 
околија 55 одборници; 

20) за Околискиот народен одбор на Струшка око 
лија 68 одборници; 

21) за Околискиот народен одбор на струминкка 
околија 66 одборници; 

22) за Околискиот народен одбор и а̂ : ве тани к ол 
:ка околија 55 одборници; 

23) за Околискиот народен одбор на скопска око 
/гија 90 одборници; 

24) за Околискиот народен одбо;^ на тетовска око 
ли!ја 87 одборници; 

25) за Околискиот на-роден одбор на питов ве-
лешката околија 70 одборници' 

26) за Околискиот народен одбор на царевосе.^ка 
околија 50 одборнци; 

27) за Околискиот народен одбор на штипска око 
лија 50 од 5 ар мици 

Б. На изборите за градските и реонските на 
ролни од ори, распишани за 30 март 1947 година 
со Указ на Президиумот1 на Народното собрание 
н-а НР Македонија У. Бр. 8 од 15 февруари 1947 
полина и на изборите за околиските народни остбори 
распишани за 13 април 1947 година со Указ на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ У.Бр 

9 од 15 февруари 1947 година, во градските, реон 
скиЈге и околиските народни одбори ќе се избира 
горе определениот број на одборници. 

Р. Бр. 4 

Скопје, 15 февруари 1947 година. 

Президиум на Народното Собрание 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, Претседател, 
Страхил Гигов, с- р. Богоја Фотев с. р. 

50 
На основа чл. 19 ал. IV во Врска со чл. 17 од 

Законот за избор на одборници за Народните од-
бори и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народ-
ното Собрание на НР Македонија, Президиумот 
на Народното Собрание на НРМ на својата седни-
ца од 15 февруари 1947 година го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

за определуење бројот на одборници кои 
што ќе се избираат на подрачјето на ре-
оните во град Скопје, при изборите на од-
борници за Градскиот народен одбор на 

град Скопје. 

1) При избориве на одборници на Градскиот 
Народен одбор за град Скопје, кои што се со Указ 
од Президиумот на Народното Собрание на НРМ 
У.Бр- 8 од 15 II 1947 година отпишани за 30 март 
1947 год., од предвидените 120 народни одборници, 
ќе се избират и тоа: 

1) На подрачието на I реон 65 одборници 
2) На подраги е то на II реон 55 одборници 
Ова решение влегуе во т л а со денот на обја-

вуењето во „Службен вереник на НРМ". 

Р.Бр. 5. 
Скопје, 15 февруари -1947 година. 
Президиум на Народното Собрание на Народа 

на Република Македонија 
3 а секрета р, Пр етее дател, 

Страхил Гигов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

15 
Врз основа на чл- 73 точ. 12 од Уставот на 

Народна Република Македонија и чл, 11 став 5 
и чл. 12 од Законот за избор на одборници за на-
родните одбори, а во врска со чл. 7 од Законот 
за Президиумот на Нардоното Собрание на НРМ, 
— Президиумот на Народното Собрание на НРМ 
го издава следното 

НАПАТСТВИЕ 

ЗА ОПРЕ ДЕЛУ ЕЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ 
Е Л ИИИ НИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 
ОДБОРНИЦИ ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1) При изборите ич месни наводни одбори 
ќе се води сметк,а да се по возможност во една 
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изборна единица избира еден одборник, но нај-
многу до 7 одборници, и това во исклучителни слу 
чаи само тогаЈ кога тие помали места не можат 
да се поделам на толку изборни единици колку за 
тој народен одбор се избираат одборници. 

2) При изборите за еден ист местен народен 
одбор не мораат сите изборни единици да бираат 
ист број одборници' За изборните единици ќе мо 
же да Јое бира различен број одборници согласно 
чл. 11 од Законот за избор на одборници за народ 
мите одбори. Така на ири, ако еден местен народен 
одбор е составен од тр-и збиени села, о-д кои ед-
ното има 780 жители, другото 610 жители, а тре-
тото 320 жители, вкупно трите села 1.710 жители, 
тогај првото село ќе избира 6 одборници, друго-
то 4ј а третото 2 одборници. Ако секое село не 
може да се подели на изборни единици, 'гегај, по 
правило, сето село преставуе една изборна е;ча-
ница. 

3) При изборите за одборници за градските 
и реонските народни одбори, треба нито така да 
се има во предвид правилото, да ,се во една избор-
на единица избира еден одборник и да бирање на 
два,јца одборници во една изборна единица е ис-
клучени^ 

4) При онределуењета на изборните единици 
во градовите, првенствено ќе се води сметка, да 
не поими голема разлика во бродот на жителите 
по изборните единици и да секоја изборна еди-
ница ги опфакја тие жители кои се територијално 
поврзани. 

Определуењето на изборни единици ќат.о и оро 
јот на одборниците кои ќе се избираат во поедини 
изборни единици ќе се изврши, пошто претходно 
се подели бројов на жителите на градот со бројот 
на одборниците кои тој град ги избира. Со тоа ќе 
се знае колку жители иде на еден одборник. 'Гака 
на пример, ако еден град од 12.250 жители избира 
50 одборници, тогај бројот од 12.250 ќе1 се подели 
со 50 и така ќе се добие бројот 245- Сл?д ;оа ако 
градот го поделиме на изборни единици, о,д кон 
на пример, ако I изборна единица има 220 жител л, 
II изборна единица 280, III изборна единици 130, 
IV изборна единица 300, V изборна -едипи:'л !.:0 
жители итн., тогај ќе -се избираат во I, II, IV и V 
изборна единица по еден одборник, а во III из-
борна единица двајца одборници. 

5) При изборите на одборници за Градскиов 
народен одбор за град Скопје и за неговите реон-
ски народни одбори, треба да се води см.етка по 
возможност да по исти изборни единици ќе изби-
раат одборниците и за градскиот и за р е т к и т е 
народни одбори, или ако тоа на секаде не е воз-
можно, гаѓај по исклучени^, ќе можат две изборни 
единици за избор на одборници за реонскиот на-
роден одбор да влезат како целост во, една из-
борна единица за избор на одборници за градскиов 
народен одбор. 

6) При избори те на од,бо-рници за околиските 
народни одбори, во една изборна единица ќе ,се 
избира еден одборник. 

При утврдуењето на изборните единици на-
рочно треба да се води сметка за одно.сот метју 
идборните единици за избор на местан народни 
одбори и изборните единици за избор на околиски 

от народен о д б о р . До,колку постои разлика во голе 
минати метју нзоорнпте единици за избор на мое ти и 
народни одбори и изборните единици за избор на 
окли,жиот народен одбор, тогаЈ помалите изборни 
единици не треба да се Аелат, нити делови од нив 
да влегуе во составот на поголемите изборни еди-
ници. Напротив, помалите изборни единици во сво 
јел а целост треба да в теза г со составот па пого-
лемите По Зоран единици. 'Гака ич пример, ако од 
пет изборни единици за избор па ма с ги и народни 
одо. ун .!ре-,.ч. да ас неправи д^е напорни единици 
за из^ор на околиски народен с;,о-ор или сири т и , 
гог ар но првата ќе влезат три, а во другата две 
пзо-арип единици. 

/1,о колку едно село, при изборине за мек гнн -
-л ч.,Ј.,рл нреиТавуе оди/, изборна еди-

ница, а се покаже нужда при изоор на Одборници 
за околиски Народен ОДЈОО (па по. круневска око 

пора,лп оројноста па о^оорнипдне да 
подели, тогај тога! село треба да би те делено на 
Ное „фил единици. 

7) Ова Налутенине влегуе в-о сила со денот на 
објааучнегп му „Службен висни к'4 на Пар оди а 
Република ^Македонија. 

П, Бр. 1 
СкоиЈ јп февруари 1947 година. 

Президиум па Народно го С обран:, е 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, 11рет.едател, 
Страхил Ј П, ов, с- /а Богоја 'Фотев с. р. 

И а основани^ п.а 21 и 2 во вртка со чл. 22 ал. 
Ш од Законот за и.,-јон п-х одборници за народни-
те одбори, Републиканската изборна комисија, по 
предлог па извршните одобри на околиските, град 
санте п /и,ри'//а. о ;б-ари, па својата сед 
ни а ( од /о' .1 191'/ го, н.а / о до а сее следното 

РнАј1ПНЛЕ 

Ја ноелануење па околин,и, градски и реонски 
нл,ирпн компани 

Се -сос и ^ г к и м а р л и комити во долу означе-
ни 1 с состави п тоа; 

I. околиски ИЗоОПР! КОМИСИИ 
1) За Бгп оле ал опнннјн: 

Претседател АЛ. Стражарам., судија окол ^уд; 
Секрета.р: ^ра е Илиевски, чин на окол. ни 

одбор; 
Членови: 1) Рие! о П о п о с к и , иии. План. комнен 

2) Боне Стоено;.,иса, виши.контролер 
о) /Личи,; л паноа ли!, шефан о6-

нит. отсек О. Н- с). 
Заменици: 

ГЈ.ретеед иел; К,/ле Николовски, соб-ирач: 
Секретар: Ставре Хаџи Стерјо кровни. рефер.; 
Членови: 1) Панде Аџ-иевск-и, чин. „Р еко оне"; 

2) Атанас Илиев леи, про.св- референт; 
3) Стојко Јовановски, реф. по прехра. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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2) За Беровска околија: 
Претседател: Љубе Стојановски, судски чинов-

н и к — Брод; 
Секретар: Зоре Поповски, судски чиновник — 

Брод: . . . 
Членови: 1) Славе Митрески, просветен рефе 

рент — Брод; 
2) Аце Микески, заменик шеф на 

упр- о,ддел. — Брод; 
3) Ружа Савевска, чиновничка при 

„Онап" — Брод; 

Заменици: 
Претседател: Мине Василевски; 
Секретар: Боро Парунџиевски, управник на 

„Онзп" 
Членови: Л Миле Трпрвгки. книжам; 

Миче М̂ ттрчгтш, ши^ач: 
3") Бранко Поповски, матичар: 

3) 3^ Геловска окггоија: 
јПпо/-рглттотртт' Пе^ Мччавски, ТНТТТТТРО: 
Срт/п̂ тло' Т̂ оио Пешовски, Р̂М1'ОТТРТТРЦ: 
Членови: трпоски, 6ор6рр—Белово: 

?\ ("тги?н Тиковски, ат с. Руси лови; 
3^ Киро Савовски, матичар од го. 

Пехчево; 

Заменици: 
Претседател' Илчо К е н и с к и МНО—Берово: 

' Секретар: Глигор Бугариновски, земјоделец 
— Берово; 

тлттр)тт0ви: Никифор Муратовски ко-вач — 
Берово; 

V) Методи Р а б и н с к и , з е м а л е леи 
— Берово; 

3) Гаврил Димовски, чиновник — 
Трново 
4) Гостиварска околина: 

Ппетселжтел: Повле Поповски, судија; 
Гзкпетао: Али Гаши учител; 
Членови: Л Зули Коп'аку, учите л 

14рТТТПТТ Д и е ми. р^ботлик: 
3) Сре тко Мо^ср^ки чиновник; 

За^ркипц: 
Претседател: фуат Винска л, бравар; 
Секретар: Киро Серафимовски, референт на 

финана од тел: 

Членови: Л Руска М а н о в с к а . чиновник; 
9) Саве Николовски, чиновник; 
3̂  Риза Муса, уч̂ тртт; 

Ч За'Попче Петровска околија: 

Ппртгрттател: Миле Дамјановски, чин. на Кооп 
еп. ,.Вар лар"; 

Гр V пет а о: Ми лера Парева томлки^чч: 
Членови: Л Марко Марковски, работник; 

2^ Митко Думбазовски, чиновник; 
3) Љубо Нешиќ!, чиновник; 

Заменици: 
,Претседател: Перо Славковски, работник; 

Секретар: Љубо Баланчевски, работник во 
ло1жионица; 

Членови: 1) Цветан Спасенов-ски, работник во 
ложионица; 

Јордан Дуковски, реф- оддел. ви. 
работи при ОНО; 

3)^ Славе Бојевски, работник во ф-ка 
мАга- 'Руша" 
6) За дебарска околија: 

Претседател: Драган Спасов, судија; 
Секретар: Русе Кочовски, шеф на персонал-

ниот отсек; 
Членови: 1) Лазе Топалоски, референт во од-

дел трговија; 
2) Јан-акије Јованов,ски, референт на 

оптшото одделение; 
3) Шаиб Хорват, шеф на Отсек; 

Заменици: 
Претседател: Доксе Башоски, чиновник; 
Секретар: Даница Пековска, домаќинка; 
Членови: 1) Петре Костовски, економ; 

2) Зенит Скурлиев, службеник; 
„Гранап"; 

3) Абе Каба, чиновник во финансов 
в пот оддел; 
7) За Демир—Хисарска околија: 

Претседател: Пејко Лејковски, преведат . ОНО 
^ Жван; 

Секретар: Мито Гјорговски, чин. ОНО - Љуш 
таца; 

Членови: 1) Александар Лозанов, чин. ОНО, 
Зожле; 

2) Јане Секуловски, чин. МИО — 
Тревници; 

3) Алексо Бечков,ски, чин- ОНО — 
Стругово; 

Заменици: 
Претседател: Спасе Ристовски, пр. реф.^ с. 

Црнобуки; 
Сркрртар: Киро! Как^чски, чин. Лазарополе; 
Членови: 1) Ахмет Хајоул Зекман, земјоделец, 

Обедник; 
2) Борис Курунов\еки, работник, Сми 

лево; 
З4) Керим Немо, земјоделец, Суводол; 

8) За Гевгелиска околија: 
Претседател: Сотир Делидинков, судија — 

Гевгелија: 
С е тапетар' Р мето Г^РВ 

Членови: Л П ^ ^ р Раимов ' 
Гтрт^пр Т-̂ т̂тт̂ оВ 

3) Младен Павлов; 
Заменици: 

Пр^(тср 1 атр^' Мито А л е к о в , Гевгелија: 
Срт/п^тар: Павлина Биберова, домаќинка — 

ревГР7тИ1а: 
Членови' Л Митпо Танчев. Вл лан лови: 

^ Кппгтм ТТт̂ јчтз р!тдбар о л Пополн; 
3) П о о г и Ча л а л ч е в , земјоделец о)д 

Г Т̂ Г1гг7тсттТ'И-! 
О) Р Кпттппгггр птгпттн тр; 

П по тгрп о тт - Кашт^г Т^е^7"1 ,л СЛ7ТПГ13! 
Сеупр1тдп' Т^ждгоп Мтттечсп/т,Ј. РТТРТ^тпотртјчик; 
ЧЛР-Т)0!ВИ" Рт'01 боТѓа.ТШЧЈ 

2) Лилавар И л и о в с к и , земјоделец; 
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3) Веби ја Трбуш оски, бербер,ин; 
Заменици: 

Претседател: Суто Трпкоски, маеифакјтуриЈата; 
Секретар: Назија Шанковски, берберин; 
Членови: 1) Ризо Шеј даки, земјоделец; 

2) Круме П-алежина ,молер; 
3) Трене Тренески, тишљер; 

10) За Кумановса околија: 
Претседател: Спиро Ангелоски, секретар на 

окол. н. одбор; 
Секретар: Петар Никоски, ,судира; 
Членови: 1) Трајко Зафировски, чиновник; 

2) Најип Асани, прочелник на околи-
скиот одбор; 

3) Стојан Дваз шеми, чиновник; 
Заменици: 

Претседател: Трифко Илич, прочелник на околи 
скиот н. одбор; 

Секретар: Киро Цисревски, референт по 
школство; 

Членови: 1) Владо Јовановски, референт во 
Планскана комисија; 

2) Емин Кјазимов, зејсхделец; 
3) Страшко Тодоровски, службеник; 

11) За кратовска околија: 
Претседател: Тодор Крајничанец, судија; 
Секретар: Александар Павлов, Кротев, чиновник 
Членови: к) Драган Д- Михајлов, чиновник; 

2)Димо Зафиров, Доцев, работник; 
3) Иван Давидков Грнаров, чиновник; 

Заменици: 
Прет,седател: Благој Игнајтов Михајлов, зем-

јоделец; ^ 
Секретар: Мара Иванова,—Либева, чиновник; 
Членови: 1) Јордан Попдимитров, трговец 

2) Ана Владева Павцева, дома,ќинка; 
3) Коце Дрмов, чиновник; 

12) За Криво—Паланска околија: 
Претседател: Радован Јовановски, судија; 
Секретар: Наце Ангеловски, персонален рефе-

рент; 
Членови: 1) Дончо Додевски, чиновник на 

т. т.; д цј^ : 
2) Стево! Англеовски, чиновник во 

ОНО; 
3) Стоимир Златков, референт во со-

цијал. о-тсек; 
Заменици: 

Претседател: Митко Назаков, директор на 
^Гранат"; 

Секретар: Спаско Гошов, пролетни референт; 
Членови: 1) Дим!т'ар Стојанов, чинов, во ОНО; 

2) Дончо Дончев, домаќи,н во околи-
ската болница; 

3) Родна Димитрова, чин. во План-
ската комисија; 
13) За Крушевската околија: 

Прет,седател: Харила Евди, шнајдер; 
Секретар: Јово Папа—Кочо—благајник М.Н-О.; 
Членови: 1) Вера Томеска, учителка; 

2) Миле Бочвар, службеник; 
3) Донка Ристеска, ,монопол, работник 

Заменици: 
Претседател: Коста Цоне, трговец; 
Секретар: Мито настески, службеник; 

Членови: 1) Цоца Душан И џ о е д , работник; 
2) Петар 1 атковски, колар; 
6) Никола Алексов, чиновник; 

14) За Кочанска околија 
Претседател: Коста Алексов ,судира окол. еуд-; 
Секретар: Иљчо Салтмров, секретар ,,Ракооиис4'; 
Членови: 1) Ванчо. Андонов, просветен референ. 

2) Кадри Цаферкж, магационер; 
3) Славка Петкова, чин. окол. Н- О.; 

Заменици: 
Претседател: Петар Ив. Захари ар; 
Секретар: Благој Јшзѕв, судија окол. суд; 
Членови: 1) Јане Велински, инте.р при М.НО.-ри 

2) Донко Данилов, даночен референт; 
3) Јован Камиловски, реф. по тргов.; 

15) За Кавадарска околија: 
Претседател: Метода Дракулев, I Гретјадател 

на Планска комисија. 
Секретар: Тасе Митков, повереник по трг. и 

сшбд. ОНО; , 
Членови: 1) Тодор Паунков, реф. во фин. оддел 

— Кавадарци; 
2) Костадин Манчев, суд- чиновник 

— Кавадарци; 
3) Вена Хаџи Арсова, чиновник во од-

дел. за земјод.; 
Заменици: 

Претседател: Санде Нонев, земјоделец — Ка-
вадарци; 

Секретар: Добре Чемерски, земјоделец — Не-
готино; 

Членови: 1) Коле Спасов, чин. во персонал' ода. 
при ОНО — неготино; 

2) Зора Белкова, чин. вој. отсек ОНО 
- Кавадарци; 

3) Димо Димов, гимназиал-ен учител 
- Кавадарци; 
16) За Охридска околија: 

Претседател: Трајко Митрески, судија; 
Секретар: Нове Смилески, И^СТруКЈТОр ВО )) Ре-

ковте"; 
Членови: 1) Петре Новески, довереник на соц, 

здрава, оддел; 
2) Андон Талевски, директор на „Фап" 
3) Галиб Кукоски, референт по општо 

нросветуење; 
Заменици: 

Претседател: Петре Настевски, земјоделец; 
Се-кр-етар: Боге Сотировски, виновник; 
Член-ови: 1) Ана Крстеа , чимвоник во Црвен 

Крст; 
2) Коста Цуцуревски, чиновник во 

Планска ком,исија ; 
3) Мито Талевски, референт по оптшо 

планирање; 
17) Прилепска околија: 

Претседател: Ицко Младеновски, судија; 
Секретар: Димче Антулски, земјоделец; 
Членови: 1) Гога Јаиш атовски, реф. по општо-

то образувана ; 
2) Трајче Поновски, учител; 
3) Гошо Дувдовдш, реф- на трговијата 

Заменици: 
Претседател: Илија Димовски, земјоделец од 

с. Леништа; 
Секретар: Киро Димитриевски, земјоделец; 
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Членови: 1) Ангеле Макаров-ски, земјоделец Г-
Коњари; 

2) Томе Цветковски, раководат, на 
Тракторната станица; 

3) Мојѓо Варошанец, чиновник на 
- ОНО; 
18) За Ресенска околија: 

Претседател: Киро Никовски, претсед. на 
Околиски суд; 

Секретар.' Крсте Милошевски; 
Членови: 1) Борис Кропаножи; 

3) Џелил Реџеповски; 
3) Тома Комаровски; 

Заменици: 
Претседател: Хиле Николоски; 
Секретар: Кали ја Пупалески; 
Членови: 1) Нури Бекаровски; 

2) Климе Пупулковски; 
3) Маило Ку ритов-ски; 

19)-За Радовишка околија: 
Претседател: Тодор Кукутенов, нретсед. на 

судот; 
Секретар: Георги Витанов, секретар на „Ре-

шение"; 
Членови: 1) В,асил Балолев, судија; 

2) Љубим Бораниев, чиновник при 
Окол. ,суд; 

3) Џева ли Ибраимов, учител; 
Заменици: 

Претседател: Васил Кушанов, шивач; 
Секретар: Владо Наков, раководител на Град. 

коопер,ација; ' 
Членови: 1) Иљаз Казми, берберин; 

2) Коце Тасев, трговец—ситничар; 
3) Адем Сулеј манов, шумски пазач; 

20) За Струшка околија: 
Претсед,ател: Коле Јанев, судија; 
Секрет,ар: Кире Смилевски, директор на „Ре-

коогвсџ; 
Членови: 1) РушанНури, магационер на коо-

перација; 
2) Ц в е т Милевска, домаќинка; 
3) Профи Гј органи, служител во 

Царинарницата; 
Заменици: 

Претседател: - Јо,нче Талески, чин. во судо!т; 
Секретар: Владо Најденовски ј ш е н обвинител; 
Членови: 1) Феим Емши, економ; 

2)Радка Лазаревска, домаќинка; 
3) Фоти Пистовски, работник; 

21 За Отру мишка околија: 
Претседател: Трајко Калај шиеш, претседател 

на око л. суд; 
Секретар: Глигор Новаков, ^секретар на Окол. 

фронт; 
Членови:.1) Спиро Крстев, реф. по општата про 

света; 
2) Ване Аџиски, повереник на (финан-

сов. оддел; 
3) Васил Миалсжи, поверен, на со-

знал. грижи; 
Заменици: 

Претседател: Гјорги Пандил васки, земјоделец; 
Секретар: Ристо Нанов, ветеринарен лекар; 

Членови: 1) Вас,ил Панов, инструктор во „Ре-
шоггс"; 

2) Борије Дундев, чиновник во М.И О. 
- Сушица; 

3) Дончо Бошков, чин. во „Рековме"; 
22) За Свети Николска околија : 

Претседател: Андреј-а Вејшв, судија; 
Секретар: Филип Симоновски, реф. по општа-

та -прошета; 
Членови: 1) Трајче Димитриевск,и, чинов, во 

око.т одбор; 
2)Тодор Златков, повереник на фм-

нан. отсек; 
3) Славејко Андонов, трговец; 

Заменици: 
Претседател: Коста Иванов во околискиот 

одбор; 
Секретар: М,ише Димов, 

раководител на ^ Ре-
коопс" ; 

Членови: 1) Стоимир Вашов, чиновник; 
2)Урко Гаврилаки, чиновник; 
3) Трајче П ау жиков, чиновник; 

23) За Скопска околија: 
Претседател: 

Владо Костовски, повереник на отсекот 
на земјоделие од с. Кучевиште 

Секретар: 
Славе Славески, ипудент од с- Маџари 

Членови: 
Славе Митовски, чиновник во Мес,тен 
н. о. село Петровец -
Шефкет Идриз, земјоделец од село Бо-
ГИ1НЦИ 
Алексо Марцекич, претседател на Ме-
с,тен н. о. село Сивгелич 

Заменици: 
На претседателот: 

Стојмен Цветковски, секретар на м. н. о-
Бујковце 

На секретарот: 
Велче Ацов М ар летовски, земјоделец од 

тело Драчево 
На членовите: 

Петар Петровски, земјоделец од село 
Љубанци 

Миладин Билбилов, земјоделец од село 
Нови Празник 

Неди Џаил, земјоделец од село Љуботен 
24) За Тетовска околија: 

Претседател: Михајло Захариевски, судија; 
Секре,т,ар: Алескавдар Крстевски, земјоделец 

од с. Теарце; 
Членови: 1) Жив-ко Стефановски, земјоделец 

— с. Радоице: 
2) Шами Кадри, земјоделец од с-

Боговине; 
3) Никола Тодоровски, директор на 

"Онает"; 
Заменици: 

Претседател: Момир МржанЈски, администратор 
Секретар: Трифун Василевски, чиновник во 

ОНО; 
Членови: 1) Адем Рамадан, зе.мјоделец (прет-

седател на МИО); 
2) Трпе Јанаку левски земјоделец 
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" с. Пршовце; 
3) Ахмед Камбер, земјоделец, секр. 

МИО — Боговине; 
25) За Титов—Велешка околија: 

Претседател: Панче Медаров, су,дија; 
-Секретар: Ристо Зинзиров, шеф на персонал-

но)^ одделение; 
Членови: 1) Панче Здравев, работник од Баши-

но Село; 
2)Таип Мустафа, земјоделец с. Ко-

чилари; 
3) Траико Георг,иев, заменик на прет. 

МИО 1С- Владиловци; 
Заменици: 

Претседател: Димче Темелковски, судски чи-
новник; 

Секретар: Мица Мирче,ва, чин. во Персонално 
одделение; 

Членови: 1) Боне Ан астаков, чиновник; 
2)Ва,сил Анастасов, чиновник; 

3) Салим Зенулов, зидар; 
26) За Цапевогежка околија: 
Претседател: Гјорги Давидов, управник на 

монополот; 
Секретар: Сулејман СулеЈјманов, окол- судија; 

Членови: 1) Коле Златков, книжар; 
2) Иван Пуре, учител; 
3) Геро Николов, чин. во шумарски-

от отсек; 
Заменици: 

Претседател: Маоа Спирова, серкетарка на 
мл а липата — домаќинка; 

Секретар: Иван Јоргов, претседател на око.-
лискиот суд; 

Членови: 1) Ристе Златков, касиер при околи-
скиот одбор; 

2) Повлина Димитрова, чиновник при 
ОНО; 

3) Методи Ралупски, пак. на „Гг^нап"; 
27) За Штипска околија: 

Претседател: Наке Гроздановски, претседател 
на Околискиот суд; 

Секретар: Тихомир Зрнов, благ. на финансов 
Оддел; 

Членови: Илита Биков, реф- б и н л к о в оддел; 
9) Тоажо Липтов, пеф. ^а трговија: 
3) Ристо Самарниски, шеф на „Бата"; 

Заменици:, 
Претседател: Фаик Московски, реф. во ^лан-

ската коми! с -: 
Секретар: Никола Пиков, чинов1Н!ик; 
Членови- П Ванчо Лосов, оегћ по земјоделие; 

9^ Добре Иванов, чиновник; 
3) Траико Христов; 

II. ГРАДСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ: 

1) За град Битола: 
Претседател: Миртан С^нок, Претседател на 

Околискиот суд 
ГекоеТао: Влало Точков, студент 
Членови: 1) Никола Пангов, тот. помошник 

2) Мишко Ралосављевлки, студент 
3) Исмаил Исмаилов, учител 

Заменици: 
Претседател". Коста Поповски, судија 
Секретар: Зорица Авич, реф. по општа нар. 

просвета 
Членови: 1) Петар Велков, апоте,кар. чинов. 

2) Ратко Крстевски, референт пере. 
3) Јосиф Василевски, шнајдер 

2) За град Куманово: 
Претседател: Гроздан Данев, -претседател на 

околискиот суд 
Секретар: Саво' Никовски, истражител при 

ј авното обвинителство 
Членови: 1) Шукри Рама, даночен службеник 

при Оддел на внатр- работи 
2) Александар Петруешвски, работ, 
в о т ут ,мои. 
3) Пеце Трајковски, гимназиален 

учител 

Заменици: 
Претседател: Орде Трајковски, намештеник во 

електрична централа 
Секретар: КИРО Манчевски, службеник при 

Г Н О 
Членови: Леса Цонич, домаќинка 

2) Ибраим Мустафа, чин. при ГНО 
3) Рада Бошева, домаќинка 

3) За гард Охрид: 
Претседател :Глигоо Грозда, правни референт 

ПРИ ГИ О. 
Секретар: Перо Лешчар, судија во околи-

скиот \суд 
. Членови 1) Иван Шужак, статист"; при ГНО 

2) Курте Јусуф, работник 
3) Саин Тоска, трговец 

Заменици: 
Претседател: Јонче Стефано.вски, учител 
Секретар Јо1аисћ 11асте-Капро, дограмапија 
Членови 1) Иван Заров, продавач на „Гранап" 

2) Ариф Забзол, работник 
3) Стеван. Волк ар, работник 

4) За град Прилеп: 
Претседател: Киро Пешовски, претка око-

ЛИ)ПКИО'т с у д 
Секоетап: Пано Пила. учител 
Членови: Л Стево Расилеоски, чиновник 

2) Авни Али Шериф, учител 
3) Киро Трпчевски, кјумбекчија 

Заменици: 
Претседател: Димче 'Јонановски—Дабовски, 

чиновник 
Секр^тзд: Ланче Стојчевски, чиновник 
Членови: 1) Митат Муарем, службеник во 

-Грана,п" 
9) Весела Беличанец, домаќинка 
3) Василије Џгуне, монопол, работ. 

5) За град Ст.румица: 
Претседател: Роса Павлова, референт во Пер-

соналното оддел, при ГНО 
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Свркеггар: Киро Лазаров — Тренчев, Јавен 
обвинител 

Членови: 1) Ваш Силев, раководител на кон-
дурациокагга кооперација 

2) Љубе Ранов, 'судија во Околи-
скиот суд 

3) Данчо Темкин, референт по 
став. Планска комисија. 

Заменици: 
Претседател: Алексо Трајанов, чин. во ГНФ 
Секретар: Васил Димитровски, раководител 

на шине. „Култура" 
Членови 1) Столче Бојев, директор на кино 

„Балкан" 
2) Кирил Кујунџиев, занатчија 
3) Милчо Шекерџиев, раководител 

на водниот синдикат 

6) За град Тетово: 
Претседател: Алектнадар Филиповски, претсе 

дател на окл. суд 
Секретар: Војо Зафировски, реф- на трудот 

Членови: 1) Нуои Тузочинов, 
2) Лутви Скука, служб. во „Гранап" 

3) Симо Китановски ,шеф на оТОек; 

Заменици: 
Претседател: Илија Цветановски, прав. реф. 
Секретар: Кемал Ајрула, учител 
Членови: 1) Буоамедин Меби, администратор 

2) Абдул Реза Бекјир, чиновник 
3) Петрина Јовановска, домаќинка 

7) За град Штип: 
Претседател: Мане Хани Пецев, претседател на 

ОКРУЖНИОТ суд 
Секрета,р: Ко^о Костев, чиновник при ГНО 
Членови: Л Владо Ра,дев, земјоделец 

9) Ото 1 ка Пркева, домаќинка 
3) Лазо Нацев, ученик 

Заменици: 
Претседател: Борис Нецев, судија при околи-

скиот (суд 
Секретар: Љупчо Мировски, лом. јавен об-

винител 
Членови: 1) Стојка Доканџиска, домаќинка 

2) Росни Реџеп, работник 
3) Петре Кулаков, занатлија 

8) За град Титов Велес: 
Претседател :Тодор Андонов, гимназ, учител; 
Секретар: Страшо Карталов, чиновник 
Членови: 1) Андон Начаров, чиновник: . 

2) Борис Кузманов, чиновник 
3) Георги Босилков, обуштар 

Заменици: 
Претседател: Петре Ковачев ,раководител на 

тот. претпријатие 
Секретар: Благај Тренчев, 

Членов: 1) Боце Чкорков, магационер 
2"! Леса Мимиева. чиновник 
3) Борис Топузлиев, обуштар 

III РЕОНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

11) За I реон на град Скопје: 
Претседател: 

Димко Цибрев, началник одделение на 
Министерството на трудат на НРМ, 

Секретар: 
Борис Кортов, за,натчиа 

Членов,и: 
Перо Зафиров, р,аботник 
Ацо Митич, службеник на Југопетрол 
Јулка Јовческа, службеник 

Заменици: 
На претсејдапелот: 

Мирко Попоски, службеник на ФАП 
На секретарот: 

Димитар Топличанец, (службеник на п- т. т. 
На членовите: 

Борис Михајлов, службеник 
Богдан Ангелов, земјоделец 

Борка Рајкич, службеник 

2) За II реон на град Скопји: 
Претседател: 

Панто Марина, началник одделение при 
Претседаателството на Владата на НРМ 

Секретар: 
Лут(ви Риза, службеник 

Членови: 
Иван Бачов, намештеник. 
Тошо Димов, (службнеик на ФАП, 

Берзат Фејзула, службеник 

Заменици: 
На претседателот: 

Асен. Оимитчиев, пом. министер на Ми-
нистерот за инд.и рударство 

На секретарот: 
Асан Сеј фула, бакалин 

На членовите: 
Риза Шакир, занатчиЈа 
Ва,са Костовска, домаќинка 
Асан Муча, службеник 

Републиканска комисија Бр. 1/47 
Скопје, 16 II 1947 година 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, 
Перо Коробар, с. р. 

Претседател, 
Асен Групчев, с. р-

Членови: 

Благој Левков, е. ^ 
Борис Ст,анковски, с. р. 
Вејсел Нуман, с. р-
Димо Беќар, с. р. 
Пане Фиданови, кг. р.-



Стр. 76 I СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 5 - Год. НЃ 

53 
На основание чл. 6 став III од Уредбата за 

единствените цени издадена од Владата на ФНРЈ., 
Владата на Н. Р. Македонија, ја донесе следната 

УРЕДБА 
за единствените цени 

Чл. - 1. 
За производи на индустријана, шумарство, по-

лоделие и занаетчиство, камо и за транспорт и раз 
ни услуги можат да се определуат единствени це-
ни со важност на цела територија1 на НР Македо-
нија. 

Чл. - 2. 
Единствени цени со важност на цела терито-

рија на Н. Р. Македонија ќе се одреду ат по прави-
ло за производи кои што се од особено значенине 
за стопанството на НР Македониј,а: земени како це-
лина или кои што те како производи на општата 
потрошуачка од 5иггно влијание на. трошковите на 
издржуењето на широките народни маси. ^ 

Чл. - 3. 
Групи производи за кои што ќе се одредуаг 

единствени цени со важност на целата територија 
на НР Македонија ќе се утврди со наредба на Вла-
дата на НР Македонија. 

Чл- - 4. 
Во случај да за поедини врсти на типизирани 

производи не се утврдени единствени цени со важ 
ност на цела територија на НР Македонија, а се 
производ од претпријатиј,а од републиканско и ло 
кално значение, можат и за тие производи на спо-
менатите претпријатија, независно од условите на 
чл- 2 на ова Уредба, да) се одредат единствени цени 
со важност на целата територија на НР Македони-
ја. ' 

Чл. - 5. 
Единствени цени по ова Уредба ќе се одреду 

ат врз основа на прасечената цена на производство 
то односно просечен ата полна цена на коцкањето 
за сите државни претпријатија со давањето на 
просечна планска добивка, до колку е истата пред-
видена. 

Кај производите за кои што се одреду ат во 
смисол на чл. 2 на ова Уредба единствени цени со 
важност на целата територија на) НР Македонија, а 
кои производи се и з р а б о т а т како во претпријат!и-
јатија од Републиканско како и во претпријатија од 
локално значкине, пресечените цени на производ-
ството ќе се засметуат врз основа на индивидуал-
ните цени на производството н,апсите претпријатија 
од републиканско и локално значение кои што ги 
пзработуат односните производи. ф 

Единствените цени со важност на целата 'Гри-
гориј а на НР Македонија г о содржат уделот на; 
опште државната/ акумулација и тоа во вид наѕ про-
пишана стопа односно износ на данакот на промет 
на производите" 

Чл. - 6. 
Просечните трошкови на производството за ар 

тикли за кои што се одредуат единствени цени со 

важност на целата територија н а НР Македонија), 
како и другите плански елементи од структурата 
на просечната цена н,а' производството ќе ги засме-
але Републиканска планска комисија. 

Единствените цени со важност на целава тери-
торија н.а НР Македонија ги пропишуе Владата на 
НР Македонија, која може д а го овласти Министе-
рот на трговијата и снабдуењето за пропишуење 
на единствени цени за поедини групи артикли. 

Чл. - 7. 
До колку е цената на производството н а пое-

дини земски управи на Народна Република Маке-
донија поголема од просечните цени на производ-
ството врз Основа на кои што е одредена единстве 
ната цен,а со важност на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија или до 
колку битните интереси на Народна Република Ма-
кедониј,а бараат поголемуење на единствени цени 
на територијата на Народна Република Македони-
ја, Владата на НРМ соодобруење од Владата на 
ФНРЈ може за артикли кои што се произредуат и 
про дават на територијата на Народна Република 
Македонија да додава о,дделен износ на единстве-
ните цени-

Член Ѕ 
Додатниот износ од чл. 7 на ова Уредба, прет 

п р и ј а н и Па под раковрдство на земските управи 
или народните одбори! ќе ги книжат на сво(ја '-д де л 
на банкова сметка и за таа, износи ќе располага г 
по напатствиј1а!та !на Мин ветерот на финансиите 
на НРМ. 

Член. 9 
Единствените цени од чл. 2 на! ова1 Уредба мо 

жат да биљани 
а- единствени цени на мало, 
б) единствени продавачни цени на производу-

ачојг франко железничка односно парабродска 
^станица на потрошушот. 

Единствени цени во продавачката ма мало и 
единствените продавајќи цени на произведуачот 
можа)т да важел ж сите истородни производи н,а 
одреден производуач. 

Член 10 
Трошковите на трговијата укључани се во 

единствените продајни цени на мало м тие не им 
се одоруат на трговските претпријатија во форма 
на работи од продадевте цени на , мало. 

. Трошковите на транспортот кој и што пагја г 
на терен на производителот ќе се книжат на смет-
ката на трошковите на продажбата на производи-
телот. 

Член И 
Пропиеше на ова Уредба ќе се применуат на 

производи кои што не се обванати со единствени-
те цени по' чл, 2 т \ ова: Уредба, 

Член 12 
Цените одредени по сегашните прописи важат 

додека Владата на ФНРЈ или Владата на НРМ од-
носно од нив овластените органи не пропишат 
единствени цени по Сојузната уредба за единстве-
ните цени за некој артикли односно услуги. 
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Член 13 ^ 
Поблиски прописи за извршуење на ова Уред 

ба ќе донесе Претседателот ада Владата на НРМ 
или) Министеров на трговијата 'и снабдуењето в^ 
согласие со Претседателов на Владата на НРМ, 

Член 14 
Ова Уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуешепго и во "Сл- весник на НР Македонија", ќе 
се црдаенуе од 1 јануари 1947 година. 

28 јануари 1947 год. - Скопје 

Потпретседател на Владата 
на) Н. Р. Македонија 

Љубчо Арсов, с, р. 

54 
Со цел да се согласи Уредбата за регулирање на 

платите на државните службеници во федерална 
Македонија („Службен весник" на Ф, М. Бр. 6/45) 
со прописите на Уредбата за регулирање прина-
длежностнте на државните службеници од траг јан 
стог ред и други јавни службеници на сојузните 
министерства и институции (Службен лист на 
ФНРЈ бр. 21-45) а врз основа на чл. 14 од истата 
Уредба Владата на НРМ ја донесуе следната 

УРЕДБА 
иѕменение и дополнение на Уредбата за регули-

рање на платите на државните службеници во Фе-
дерална Македонија од ЗАГА945 год. 

Чл. - 1. 

Чл. 4 став 1 од Уредбата за регулирале на пла-
тите на државните службеници во Федерална Ма-
кедонија се изменуе и гласи: 

Покрај редовните плати на службениците по 
членовите 3, 7 и 10 од ова Уредба, на тие службе-
ници се дава додаток на деца и тоа на секое дете 
по 175 — динари на месец. За додаток, вонбрачни 
те деца се ивједначуат со брачните. 

Чл. - 2. 

Чл- 5 се изменуе и гласи: 
Принадаежностите наведени во чл. 3, 7 и 10 од 

ова Уредба ќе се ијсплатуат на службениците во ме-
кои спагјат во прв разр-ед на скапотијата, а на 
службениците во останалите места, намалени за 
10%. 

Рашрстуење н^ местата по разред на скапоти-
ја ги врши Сојузната Влада. 

Чл. - 3. 
Изменениата! гго чл. 1 од 0еа Уредба важат од I 

мај 1945 година, ,а по чл. 2 од 1 ноември 1945 год. 

Чл- - 4. 

Ова Уредба влегуе во сила со денот на обја-

вувањето и во ^Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 147 
31 јануари 1947 год. 

Скопје 
'Претседател на Владата на НРМ 

Лазар Колишевски с. р. 
Министер н!а финансиите 

Да,ре Џамбаз, с. р. 

55 
Врз основа чл. 2 од Уредбата за организациа 

^ делокруг на работата на Комисиатл за коопе-
рациите при Претседателството на Владата на 
Народна Република1 Македонија 

РЕШАВАМ: 

да се назначат и тоа: 
1- За претседател на Комненја.га за коопера-

циите: Љупчо Арсов, претседател на Контролната 
комисија при Владата на Народна Република Ма-
кедонија; 

2) За секретар на Комисијана за кооперации-
те инж. Аритон Усепј анов, шеф на отсек за земјо-
делски кооперации при Министерството на земјо-
делие и шумарство на Н. Р. Ма,кедонија; 

3) За членови наѓ Комисијата за ^операциите ; 
Стеван Матевски 
Исак Сион 
инж. Славко поп Антоски 
Александар Грличков 
Бошко Тонев 

Скопје, 1-И-1947 г- Бр. 1137 
Претседател на Владата 

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

56 
На основавме член 3 став II од Уредбата за 

единствените цени, издадени од Владата на ФНРЈ 
Владаа на НР Македонија донесуе следната 

Н А Р Е Д Б А 

За утврдуење групи на производи и услуги 
за кои што ќе се одредуаЈг единствени цени со важ 
ност на целата територија на НР Македонија, од-
носно откупни цени. 

1) Се утврдуаг следните групи на производи 
и услуги, за кои што ќе се одредуат единствени це 
ни со важност на целава територија на НР Маке-
донија'. 
/. Производи на поледелската и прехранбената 

индутрија: 
1) Индустриски семиња и растења: анасон, на 

ут, гроф, бадеми, ораси, грозје, садници овоштни 
и лози и. 

2) Стока, и сточни произведени^!: овци, кози, 
стока за теглење, млеко, млечни произведеше^ (си 
рење, кашкавал, масло и др.), месо од е д-е р и дре 
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бен добиток, риба пресна и солена, и сите сорти 
ирева. 

3) Ст,очна храна: граор, буков жир, сточна 
репа, оризова плева. 

4) Прехранбени произведениу,а); р жан о брашно 
компот, слатко од овоштие, алкохолни и безалко-
холни пијалоци од грозје и овоштие, сода и лимо-
нада!, кекс негпипизиран, бонбони нетипизирани, 
хлеб, алва сите сорти, мраз вештачки, локум и су-
шен и конзервиран зарзават. 

II. Дрво и производи од дрво 

Нам,ештај, кукји, канцелариски и школски 
(нетИпизирани) фабрична изработка; грагјевинска 
дрвенарадј; (нетипизираша); сандаци амбалажи (не-
типизирани); изработки од плетер и трска; детски 
водечки и колички за теглење и делова за нив; 
четки сите сорти; дрвен кјумур; калофониум; тер-
петиески зејтин; лопати и вили. 

III. Текстил, кожа и гума: 
Природна сввда; тканини од природна свила 

и изработка од нив; трикотаж (памучен, волнен, 
полусвилен); чорапи (машки, детски, женски, па-
мучни, волнени и свилени); текстилна галантерија, 
Јорган^, душеци и разна постелина; килими и тепи-
си; ортопедски !И) хируршки предмети од текстил и 
кожа; галантерија кожна; сарачки, седларски и та-
петарски изработки од текстил и кожа; кожна и 
крзнена конфекција; мрежи рибарски сите сорти: 
пантофли; опинци; кожуфи. 

IV. Произведенија на хемиската индустрија: 

Изработки од хартија и картон (конфекцијај); 
огледала; водено стакло течно и цврсто; санитарни 
и слични препарати за домаќинство; средства за 
полирање; боја за кондури; восок и маст за паркет; 
средства за честење и полирање на намештај; ме-
тал и камен; сода за јадење (бикарбона); кит за 
пенџериња стне сорти; графит за печки; свекји, 
смоли и ВОСКОВ1И (осем од пчели). 

V. Произведеш^ на црната металургија: 

Кревети, ормани л делови од Нив; детски ко-
лички (спортски); клупи школски; (столови к маси; 
каси; л усјпери, чивмаци , мелеме за ц̂ в.к::̂  А^овпи-
ни огништа; плочи за шпорет; крилни браници, са-
нитарни, кукјни и болнички прибор; ножчиња; 
кјунски прибор и; делови; прибор з-а пушење; ку-
тии и др. копчиња; справи и прибор за пчеларство; 
железни колички; ролеани железни; прибор за чу" 
вање и тимареље на добиток; алати и делови за 
градинарство; метални полупроизводи! за изработ-
ка на кондури, како: полковници, железца и др. ме-
тални полупроизводи за седларско-сарачки п р од-
ведени ја како: окови за коњска! спрема, синџири и 
др.; столарски окови до делови како: катанци, бра-
вички и сл.; грагјевински метални материјал ка-
ко: врски/ за греди,, решетки, надгробни крстови и 
др.; метагни амбалаж: буриња ,канти, пломби и сл. 

VI. Грдгјевински материјал: 
Цигли', керамиди и др. цигларско-керамидни 

произведенија; вар; песок, камен кршен и мелен, 

тајванска (трска, (изработки од бетон како: цевки', 
врати и др.; споменици од природен и вештачки ка-
мен; млин ек и камења; мермер, оникс, травертин. 

VII. Електрична енергиај 

(VIII, Занаетчиска услуги 

Во оквирот на ценовникот кој ќе го пропише 
Владата на НР Македонија цените ќе ги определуе 
Министерството т т р и е н а т а и стт^б зуењето. 

Режиските трошкови ќе ги опоеделуе Мини-
стерството на трговијата и е н а б е њ е т о , ш по на-
патствие'^ на Владава на НР Македонија. 

2) За поедини пол^делеки производи од точка 
1 на о-ва Наредба, Владата на НР Македонија може 
да одреди откупни пени за целата територија на 
НР Македонија. 

3) Цените на производите го услуги.те кои што 
не се опф?но1ТИ1 со точка 1 од ова Наредба, ќе ги о-
ппеделуе' Мтшстепстадто на ' Г р г о р и ш снабдуе 
њето. 

^ До донесуењето на нови цени согласно ова 
Наредба осдаиуат во важност цените определени 
по досегашните прописи. 

Секое прекршуење на одредбите на ова Наред-
ба ќе се казни ^ З а к о н о т за борба против недопу-
штена шпекула, недопуштена 'трго-вија и прЗДред-
на саботажа. 

4) Ова Наредба влегуе во сила од денот на 
о б ј а д е њ е т о ЕО „Службен весник на НР Македо-
нија". 

28 јануари 1947 год., Скопје. 
Подпрр- седател на Влада.та 

на НР Македонија 
Љупчо А рслв, с. р. 

7 
Врз основа на чл. 1 став 4 од Уредбата з-а це-

ните на градежните услуги кои што ги вршат др-
жавните градежни претпријатија од општодржав-
но и републиканско значевте и з,-ј печалбата и рас-
поделбата на печалбата на овие претпријатија а 
по прелложечие на Министерот на градежите на 
Н. Р. Македонија, Планската комисија на Н, Р. 
Македонија донесле 

РЕШЕНИЕ 

за постотците на општите трошкови наЈ градили-
штата и трошковите на управата и п р о д а в а н а т а 
како и за по,стотоците на додатокот на бруто пла-
тата на работната рака при градежните претпри-
јатија од републиканско значение на територија-
та на Н. Р. Македонија. 

1. Постотоците на општите трошкови на гра-
дилиштата (општи трошкови за градењето и тро-
шковите на управата на градилиштата - и п о с т о ј -
ните на управата и ПРО,ирачк.ам се пресметуат по 
следната табела: - . . 

ВИД НА ГРАДЕЊЕТО 

За претпријатија кои имот.собир на трошко-
вите на материјалот и платите на изработуачката 
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со додатоците на тие плати за работната година: 
до 50,000.000.— дин. преку 50,000.000.- дин-

Тг Туѓ Ту Тг Туѓ Ту 
за висока градња 8% 4% 5,5% 7% 4% 5% 
з а индустриско 

градење 9% 5% 5,5% 8% 5% 5% 
за ниска градња 
(соопштителници) 10% 57^ 5,5% 11% 6% 
за хидроградење и 

мостови 9% 4,5% 5,5% 9,5%. 5,5% 5% 
По^стотиците на општиве трошкови на гради-

лиштата и трошковите на управата и продавана-
та се односат на собирот па трошковите на мате-
ријалите' и' платите на изработуачката со до даци " 
те на тие плати за договорената работа. 

Тг —- постоток (%) на општите трошкови на 
градењето 

Туѓ — постоток (%) на трошковите на упра-
вата на градилиштата 

Ту — постоток (%) н-л трошковите на управа-
та и продаваната. 

2- Податоците на додатокот на бруто плати-
те на квалификозанаха. работна рака се пресме-
туат: 

а) додаток од 1 (еден) дин. за абење на али-
штата; 

б) додаток за платениге празници во износ од 
2,4%; 

в) додаток за платен годишен од^ор во износ 
од "4%; 

г) додаток за платено долевање во износ од 
3%; 

д) додаток за социално осигуруење спрема 
постоекјите прописи кои важат (и това делот кој 
пагја на терет на претпријатието). 

3. Ова реѓа:!. .2 р.-егуе го т т ' со денот на обја-
вуењето во „Службениот ресник идо Н. Р. Маке-
донија" а ќе се применуе од 1 јануари 1947 г. 

"Во Скопје, 4.П 1947 год,^бр. 483 

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖНИТЕ: 

Т; Ношпгл с. р, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПЛАНСКАТА КОМИСИЈА 

К, Милковски, с. р. 

59 
Врз основа на чл. 1 став 4 од Уредбата за це-

ните на градежните услуги кои што ги вршат др-

жавните градежни претпријатија од општодржав-
но и републиканско значење и за добивката и рас 
поделбата на добивката на огне претпријатија 
С,Службен лист на ФНРЈ" Бр. 106 од 31 I XII 1946 
год,) а пс редлон:ение на Министерството на гра-
дските, Планската комисија на Народна Република 
Македонија доиесуе 

Н А П А Т С Т В И Е : 

за елементите од кои ,се состоат цените 
на градежните услуги 

/ 

Член 1 
Сите цени за градежни услуги ,кои ќе се вршѕиг 

од градежните и проектанПоките претпријатија од 
републиканс,ко значевме на територијата на Н Р 
Македонија, ќе се ш е т а а т од: 

1- Стојноста на материалите Да самото гради-
лиште; 

2. Стојноста на работната рака со припаднете 
законски додатци; 

3. Опната расходи на градилиштето; 
4. Амортизациони отпиен; 
ј. Расходи! на управана и продажбата; 
(ќ Предвидена печалба на претпријатието; 
7. Дрнок на оборот за услугата; 
По 0)гж(ј елементи на ценине ќе се прееметуат 

сите видови на градежнине услуги кои се вршат од 
претпријатијата останеш било со лицитација или 
со директна спогодба, како земјани бетонски ѕи-
дарски, д р в о д е л е ц столарски водопроводни, ка-
нллиздц^опи, занатски, панде и други работи и из ј 

работење на проекти. 
Вкупниот расход за извршуење извесна гра-

дежна услуга се состои од сумата на расходите од 
одделните видови на работите. 

За гате грдаежии услуги кои се дават на извр-
шуење по единечни цен,и, задолжително требе да 
се поднесе анализа на, ценете за единечна мерка за 
секои вид на работата:. 

Како с сетов е и дел 1.-д елаборатот требе да се 
приложи сп.исок и.ч потребното количество матери-
али, анализи за ценД;- за материјалите франко гра-
днл1ЈШ'х:о, целото к о л и в е ! во на работнава рака 
според -нк дни те 'Изразело во рабоини ча-
сови, опни ' р о ј н'3, рчб отпиле часови па машините 
и анализа расходите па градилиштето. 

Опшивте расходи и,, градилиштето, амортиза-
циониве отп^с;. и расходите на Управата и за про-
дажбата кои ќе се впесуат во анализата во про-
центи, кои ќе се пропишат 

Член 2 
Елеменгиге кон влегуат во стојноста на мате-

ријалите се: 
а) сите мааериали кои напол,но ќе се употребат 

за известен вид работа на градежниот објект. 
б) сите видови помонттии ,материали како и 

материали за енергија ,кои се нужни за извршуе-
ње на работа ако истине можат директно да се 
пресметаат (дрвен материал за скеле, кофраж, ма-
1ерИ1ал за ооележување, м^териал з-а осигуруење 

- од несреден случај, горивен материи за, грејење 
градежните мутери али, експлозив, ацетилен, сите 
среда ива за; работа на м а т шиине како: бензин, ма-
сло, на;фуга и др.)-

Горе наведениот материал ќе гребе да биде 
специфициран во вид, димензија и квалитет, вклу-
чително фирата, растурањето и слично во1 коли-
чество кое одговара на нормален квалитет на ра-
бота и на нормите, кои. се во сила. 

Единичната цена на поарчениот материјал ќе 
се определуе франко градилиштето. Таа цена, се 
добива кога на куповната цена се додат сите рас-
ходи во врска со иабавуењејш на материјалот како: 
превоз, осигуруење, претоваруење, редење, разни 
давачки, оборотен данок на материалот, танкер 
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трошарин-а ,и др., до колку некои од тие расходи не 
се предвидени во општите расходи на градили-
штето. 

Сиот манери^л требе да се набави и пренесе 
под најудобни услов-ија. 

Додаток за упрошастен матермал кои е наста-
нал од грешките на аматеризмите, од погрешно из-
вршување на работите или од погрешни планови, 
се позволува само тогаш ако тие грешки не до-
шле по вина на претпријатието. Вредноста на у-
прогаслениоуг мапериал гребе да биде доказана со 
книговодство или^ статистика!. 

Материјалот кој може да се употреби појке па-
ти во градежните работи ќе се пресметува според 
нормите или договоров и му се предвццув1ат рас-
ходите за неговото враќање, до колку неможе да 
се употреби на, друг близок објект. 

Стојноета на/ употребливата фира требе да се 
пресретне и да се добие од опрделена цена, од-
носно по онаа цена, по која истата фира /може да 
се продаде, земајќи под внимание расходите око-

"лу продаваната . 

Член 3 
Елементине кои влегуват во стој,носта на ра" 

боинска рша со припаднете законски додатоци се: 
а) сите надници кои ое дирек,тно поарчени за 

извесен вид на работата на градежниот објект; 
б) сите надници, кои се во директна врска со 

извршуењето на работана (приготвуењтео на бе-
тонот, пренесуењето на бетонот од објектите, до-
давање тули, профитирање, ррспределение и вржу-
ење на железава, правење скелина, кофран, изра-
ботуеАе и пренесуење на колосеците, правење при" 
етапни патишта итн.); 

в) надниц,ите на машинисШите, механичарите, 
електричарите, нивниве помошници и други, кои 
раководат со градежните машини (на пр.: парен 
ваљак, мешачки за бетон, монтирање и демонтира-
ње на машините, кога овие може директно да се 
пресмета. 

Сите други надници се сменат з-а помошни над-
ници и влегуат во општите расходи на градили-
штето, 

Надниците се пресметаат по прописите на 
Уредбата за регулиране Н?Ј надниците и платите. 

До колку во Урдебата за надниците и платите 
се пое,двидуат д од аци за елециалии работи те 
нсти/т1е%ке се внесат во надниците за градење. 

Вредноста на упропастената работа, која е до" 
игла поп ади грешкиве во материјалот, погрешната 
изработка на објектите или плановите, ќе се при-
знава само тога.ш, ако тие грешки не се дошли по 
вина на претпријатието. 

Вредно-ст^ на упропастне^га работа! неи1зосп'ав-
но 'гребе да биде покажана во книговодството и 
статистикана. 

Член 4 
ЕлеменН(иИ'с коп влегуват во цената на општи -

те расходи на градилиштено оа: 
а) платите н,а намештениците за раководство 

и надзор на работиш (инженери, геометри, ,П арги-
ри надзиратели, техники, административниот и 

цртанион персонал, фигураиги, готвачи, маг.азионе-
ри и др,). 

б) надниците и платите на дежурните електри-
чари, механичари, мани пипети и нивните помошнци, 
кога не е возможно атите директно да се пресме 
т,ап. 

в) работна рака за чистење и обични поправки 
на машините за време и после довршуење на работ 
пата, дотеруење на машините во исправно состо-
јание. 

г) расходите за генералните (гол,емите) по-
правки се земат под внимание само во оној износ 
кој според времето на работата отпагја на таа ра-
бота (нребе да се извршуе временско разграничуе-
ње на општиот расход на лија поправки). 

д) надниците на другите помогни работници 
и намештјшици кои се држат за подржуанкето на 
инсолациите и објектине во исправно состојам^, 
подржуањејПо на прЦЈтаишиге -патишта, колосеците, 
скелиња и др. до колку не се директно земени под 
внимание во расходите на надниците за градењето. 

е) платил е и надниците на работниците во вр-
ска јоо работите на приспособуењето ,на градили-
штето за нормална работа, расчистувањето после 
довршената' работа, правење бараки и канцеларии, 
квар,Фири и магазини, инсталации, платените над-
ници за време на отруените, болуење, државниве 
празници!, додаток за прекувремена и празнична 
работа, платена согласно Уредбата за платете и 
надниците, платениот годишен ода^р и сл. 

ж) (социално осигуруење и тоа о ш ј дќѕ, кој 
го плакја претпријатието. Расходите за сОЈрадшѕг 
со оЈсигуруење се определуат на основа на ориги-
налните сметки. 

з) расходите на помошниот материјал, и мате 
ријалот за енергија (на пр, оксиген, бои, лакови, 
масло, потрошен алат, каниш, к1т(руј а за мотори, кју 
мур и вода за моторите, нафта, бензин и сл.). 

и) материалот за отопленне и осветление. 
ј) канцелариски материјал. 
к) Расходите за транспорт за донесуење и од-

несуење на машините, алат и сл., расходите за мс-
питуење на материјалите и др., технички истражуе" 
њ'а, закуп и на земја и згради, расходи! за гаранции, 
расходи по сметки и аптеки, амбуланта, трошари-
на такси и сл., до колку са во директна врска со 
извршуењето ада определената работа. 

Ако сите видови од општите расходи на, гради-
лиштето учествуваа приближно и сразмерно на 
надниците на градењето при сите видовит работи 
на соответниоЈг објект градежен, и на материјалите 
за соответниот објект, во тој случај процентно^ 
число на општина расходи на градилиштето се не-
чие лава така да целиот тзпос на општите расходи 
на градилиштето на целиот градежен објект се по-
множува со 100 и се дели со целиот износ на опој" 
носга на материјалите и работната рака со додато-
ците утроигени з-а целиот објект. 

Рг = В. 100 

Н + М 
Рг = процент на општите расходи на градили-

штето, I 
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В = целион, (износ на опитниве расходи на гра-
дилиштето. 

Н в цело-иг износ на надниците за/ градежна-
та услуга1. 

М = целиот износ на стојноста на м,атерија-
лите. 

Така исклучениот единствен процент на општи-
те расходи на градилиштето ќе се употреби во од-
делните калкулации з̂ а одделните видови рабови 
од градежниот објект, така да во с е т а калкулаци-
ја ќе се пресмета за оној износ на'"надниците и ма-
теријалите за) градеше мој ќе би,де поарчен за со -

осетниот вид работа. По тој начин сите опш1г!̂  
расходи ш градилиштето ќе паднат рамномерно 
на сите ра-боти! на градилиштето и тоа пропорци-
онално со поарчените надници и материјал за гра-
дење. I 

Член 5 1 

Елементи кои влегуа(т во цената на амортиза-
ционите отпиен са-

а) расходите за амортизација на оној дел од 
давесиВДиЈИте што се за работа на терен директно 
нужни!: машини, постројка, спрема, технички ин-
вентар, инструменти и транспортни средства. 

Расходот за амортизација на тие инвестиции 
да сЈе пресметнуат на базата на набавките или вало 
ризованите вредности а по надлежно признаените 
отпиени: етиш, 

Расходот за амортизација на машините да се 
пресметува само на ефективните часови на рабо-та 
при соотвеггниот објект, зем-ајќи го под внимание 
општиот економичен број на часовите кои соответ-
ната машана може да ги изврши за целото време 
на нејзиниот ж(И1вот при правилно употребуење и 
подржање. 

Висината на амортизацијата се пресметнуе по 
еле диша) фојрмула: 

А = В . Не 

Не 
А 33 целиот износ на амортизацијата на соот-

веЈшата1 машина за градежниот објект, односно 
работа. 

В = набавка или валоризирана стројност на ма-
шината. ! ^ 

Не ^ број на ефективните работни часови на 
машината за целото време на работата ва1 гради-
лиштето. 

Не 8=5 број на економичните работни часови на 
ма.шината за целото време на нејзиниот живост, 

Кога сумата, на амортизационите износи за, си-
те машини, кои ќе се употребат на соотвеноит гра-
дежен објект се помножи со 100 и подели со це-
лиот танос на надниците и мутери ал ите употребени 
за градењето на целиот градежен објект, ќе се по-
луда средниот процент на амортизационите рас-
ходи): 

Ао% = . . А . 100 

Н + М 
Со вака подучениот процент се натоваруваа си" 

те видови раб о ги на соодветниот градежен објект. 
^ б) расходи,те да амортизација на б а р а к и ^ за 

канцеларии, магазини т установи како и воведени 
^е инсталации за вода, телефон и осветление ќе се 
земат под внимание само за оној дел од вредноста 
кои соответе,гвуе на смалувањето на нивната врел 
ност поради употребувањето на то ј објект. 

Член 6 
Елементи кои влегуагг во цената на расходите 

на управата и продажбата на објектот: 
а) опшН'Н1'е (расходи н,а управата! на претнрп 

јоти его за определенион објект или работ-а го оп-
ф а т а т ооответниот дел од расходите на централ" 
наѓа управа! на претпријатието и управата на а д ми. 
нистративното-оперативно раководство; 

б) пјШЅл ни. раководителите, адмСЈмистрагив 
ниот, канцеларискиот персонал, плати за курири-
те, ^ ж и т е л и т е , чистачи(те, шоферијте; особните 
автомобили и слично, до колку и с п р о с е т е /пида се 
на1 работа во одделенијана! на управата; 

в) социалките д о п р и н о с - н а платите над в) 
(само оној дел што требе да го плати претприја-
тието); 

г) сок! п е т и о т дел на расходите на служба 
питите под б); 

д) ОответниЧг дел на ра-сходите на помошни 
те, пунктови, расходи за подривање и пома/лки по-
правка, огрев, осветление и слични расходи кои се 
однесуагг на управните згради,, по,купка и подрака-

н е на управниот работен (инвентар и леќи,те коли 
како и делот кој припагја за осигурував за овија 
основни средства; 

гј) канцелариското поштенски телеграфска те 
леФонскм расходи, даноци и тажен, без даноци на 
оборот; 

е) расходи з^ вештачење (специјалисти), арон 
тражи и судски давачки. 

ж) л о п п1И нос на ал м и ние!' (р аг )ч ви о - оп е р а т и-в и Ј ? 

сит раководител (се под ред од а,) до е); 
з^ р а г х - д и и% материјалите; ^ 
и) Расходи за договорни и признам ички ѓакот; 

Член 7 
Елементи врз основа на кои се пресметнуе ре-

довната печалба за фикоираниот индивидуален 
процент са: 

д!) Расходи на материјалине; 
б) надниците на рчботнггп рака со додаците, 
в) општи расходи ич градилиштето д ( ) колк\ 

са од продуктивен карактер. 
Индивидуални аг процент на предвидената пе" 

чалба за секое градежно претпријатие се исчислуе 
по следната формула: ' 

С. Дп 
Ди = . каде е 

Пс 
Ди = индивидуален процент на прдевидената 

печалба за секое претпријатие пооделно; 
С = сума на основните к оборотните средства 

на претпријатието. 
Дп ^ одреден проценг на предвиденан,а нема,т-
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ба при. градежник за материјали, надници со доп-
латите на расходите на градилиштето до колку са 
од продуктивен карактер, сето пресметано на обно-
ва! на нормираните расходи. 

Член 8 

Данок на оборотот се пресметуе согласно у" 
редбине 'И1 ракописите на Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ. 

Член 9 
Овие прописи стапував во сила од денот на 

обЈавуењето во „Службениот весник на! НРМ" в се 
применуе од 1 јануари' 1^47 год. 

Скопје, 20 јануари 1947 год. п 
Бр. 524, - 6 II 1947 год. 

Претседател на Планската 
комисија на НРМ 

К. Милевски, с. р 

53 
Врз основа па чл. 6 (став III од Уредбат,а за 

трошковите и добивката на државните угостител-
ски претпријатијја од 31 декември 1946 година 
(Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 
1946 година) џо согласив со Министерот јна финан-
сиите на НРМ бр. 2879 од 25 I 1947 година доне-
суам следно 

Р Е Ш Е Н И Е 

за процентот на редовната добивка што ,се книжи 
во полза на специалните угостителски претпри-
јатија Ѕрд републиканско значена. 

Член 1. 

Од вкупната редовна добивка на специадните 
ут аети те леќи прешриј а(ги ј а од републиканско з м ^ 
чение по одби!токот на доприносот за фонд на ра-
ководството и Централниот фонд на државните 
угостителски претпријатија од1131 декември 1946 
година, ќе се книжи: 

а) 25% (двадесет и пејг од си о) во полза на са-
мото.. претуриј атие, и 

б) 25% (двадесет и пет од сто) во полза на 
банкова сметка на Министерството на трговијата 
и снабдуењето на НРМ, како административно-опе-
ративен раководител на горе споменавте прет-
пријатија. 

Ово Решение сЈапуе во сила од днеот на обја-
вуањето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 го-
дина. 

Бр. 1312, 25 јануари) 1947 годиш, Скопје. 

Министер на трговија!па 
и снабдуењето 

Д. Бојановски-Дизе, с. р. 

Рег. бр-
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С О Д Р Ж А Ј ^ Стр. бр. 
за расп,ишуење опитни избори 

за избор на одборници за сте град 
ски и реонски народни одбори на те 
ритеоријата на НРМ. — — — 65 

УКАЗ за раотишуење обшт!и избори 
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