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2.30 
На основание чл. 25 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за избор на одборници за народни одбо-
ри, Градската изборна комисија по предлог на Извршниот 
одбор на Народниот одбор на 1-реон на својата седница одр-
жана но 3. XI. 1949 година го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕОНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА I РЕОН 

Се поставува изборна комисија за 1-реон во состав: 
Претседател: Петар Лештар, судија во Околиски суд. 
Секретар: Ацо Винагмќ, службеник во 1-реонски фронт. 
Членови: 1. Диме Грозданов, директор на хемиска ин-

дустрија. ' -а. 
2. Велко Трајков, директор на Ауто Македонија. 
3. Иван Трпков, службеник во П. Т. Т. еијатл рднов 

ЗАМЕНИЦИ 

Претседател: Стојче Радојков, службеник во П. Т. Т. 
Секретар: Љубен Георгиев, службеник во 1-реон. 
Членови: 1. Живко Томовски, службеник во 1-реон. 
2. Тодор 1рпков, службеник во И. Т. Т. 
3. Иван Коцу директор на лимаро-браварска работиш-, 

ница. .. , , ЈЈЈ 
Градска изборна комисија бр. 1/49 год. 

Претседател 
Ратко Анастасов, с. Р. 

Секретар 
Данчо Нетков, с. р. 

Членови 
1. Александар Пакетчиев, с. р. 

- 2. Серафим Среќко, с. р. 
3. Незир Фахри, с. р. 

На основание чл. 25 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за избор на одборници за народни од-
бори, Градската изборна комисија по предлог на Извршниот 
одОор на Народниот одбор за 11-реон, на својата седница од 
3. XI. 1949 година го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕОНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА И РЕОН 

Се поставува изборна комисија за Н-реон во состав: 
Претседател: Панче Медар, службеник во Министерство-

то на правосудието. 
Секретар: Тома Лазаров, службеник во Комитетот за за-

конодавство. , А, 
Членови: 1. Генади Милошевски, шеф на Општ отсек 

Н-реон. 
2. Родна Маркова, персонални референт во Поверенство 

за трговија 11-реон. 
3. Митре Стшакјов, помошник повереник во Поверен-

ството за трговија 11-реон. 
ЗАМЕНИЦИ 

Претседател: Перо Богатинов, Секретар на Н. М. Н-реон. 
Секретар: Стерија Гушев, службеник во Реонската туту-

нова дирекција. 
Членови: 1 Марко Николов, инструктор по земјоделие 

Н-реон, 

2 Иван Ставров, референт за војни отсек П-реон и 
а Ламбе Атанасов, планер во Поверанството ва фи-

нансии. 
Градска изборна комисија бр. 2/49 год. 

Претседател 
Ратко Анастасов, с. р. 

Секретар 
Данчо Нетков, с. р. ј ' 

ЧЛЕНОВИ 

1. Александар Пакетчиев, с. р. 2. Серафим Среќко, с. р. 
3. Незир Фахри, с. р. 

232 
На основание чл. 25 од Законот за неменување и допол-

нување на Законот за избор на одборници за народни од. ^ 
бори, Градската изборна комисија по предлог ш Извршниот 
одбор на Народниот одбор за I I I реон, на својата седница од 
3. XI. 1949 година го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕОНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА Ш-РЕОН 

Се поставува изборна комисија за 1Ц-реон во состав: 
Претседател: Благој Сотировски, судија во Околискиот 

суд Скопје. 
Секретар: Коце Икономов, помошник повереник во По-

веренството за земјоделие при Г. Н. О. 
Членови: 1. Саит Мустафа, началник на Хидрометеороло-

ш к и служба при Владата на НРМ. 
2. Атанас Атанасовски, службеник во Комитетот за зако-

нодавство. 
3. Атанас Икономов, директор на Д. Т. С. 

ЗАМЕНИЦИ 

Претседател: Стеван Блажев, правни референт во Око-
лискиот суд Скопје. 

Секретар: Узаир Узацр, референт на републикански 
претпријатие за гуми и кожи. 

Членови: 1. Ранка Карахасан, службеник во Градскиот 
одбор на АФЖ. 

2. Ванчо Георгиев, директор во Дирекцијата за локална 
индустрија и занаетчиство. 

3. Ванчо Купев, директор на претпријатието за пијалоци. 
Градска Изборна комисија бр. 3/1949 година. 

Претседател 
Ратко Анастасов, с. р. 

Секретар 
Данчо Нетков, с. р. 

ЧЛЕНОВИ 

1. Александар Пакетчиев, с. р. 
2. Серафим Среќко, с. р. 
3. Незир Фахри, с. р. 

^ Г З З 

На основание чл. 25 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за избор на одборници за народни од-
бори, Градската изборна комисија по предлог на Извршниот 
одбор на Народниот одбор за 1У-реон, на својата седница од 
3. XI. 1949 година го донесе следното 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕОНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА 1У-РЕОН 
Се поставува изборна комисија за IV реон во состав: 
Претседател: Владо Кирјаковски, Секретар на Народна 

младина IV реон. 
Секретар: Иван Бачев, службеник во Поверенството на 

наредно здравје. 
Членови: 1. Решат Бектеш, службеник во 1У-реонски 

одбор. 
2. Енвер Рецепагиќ, службеник во IV реонски одбор. 
3. Илија Милов, службеник во ^-реонски одбор. 

ЗАМЕНИЦИ 
Претседател: Славе Петровски службеник во 1У-реон. 
Секретар: Кемал Пашиќ, службеник во 1У-реон. 
Членови: 1. Горѓи Ангелов, службеник во 1У-реон. 
2. Борис Стојанов, службеник во 1У-реон. 
3. Ангеле Никикевски, службеник во 1У-реон. 
Градска изборна комисија бр. 4/49 год. 

Претседател 
Ратко Анастасов, с. р. 

Секретар 
Данчо Нетков, с. о. 

ЧЛЕНОВИ 
1. Александар Пакетчиев, с. р. 

1 2. Серафим Среќко, с. р. 
3. Незир Фахри, с. о. 

234 
Со цел да се забрза и да се олесни создавањето на 

учителски кадар во НР Македонија, а врз основа чл. 21 
во врска со чл. 31 став II и I I I од Правилникот за приправнич 
Киот стаж, стручните испити и курсеви за сојузните службе 
ници од просветно-научната струка! ("Службен лист на 

ФНРЈ" бр. 38-48 и чл. 1 од Уредбата за проширување ва-
жноста на сојузните прописи за струкиге на сите државни 
службеници во ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 54-49) 
и по овластувањето на Министерот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ бр. 17007-49 од 15-УП1-1919 година, го 
донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВОРАЊЕ ТРИМЕСЕЧЕН КУРС ЗА ОСНОВНИ 

УЧИТЕЛИ в о СКОПЈЕ 
1. Е̂ з Скопје се отвора летен тримесечен курс за 

основни учители. 
2. На курсот се примаат лица со свршен шести, сед-

ми иди осми клас гимназија или друга средна или стручна 
школа рамна на гимназија. 

3. Учењето на курсот се смета како свршено ако се 
положи успешно испитот од курсот. 

4. Со цел да го оформат своето учителско образова-
ние, учителите што ќе го завршат со успех курсот должни 
се да полагаат и посебен завршен испит во рамките на ма-
теријалот и програмата за учителскиот дипломски испит. 

Времето и местото за полагање на тој испит ќе се 
опре^,ли дополнително. Полагањето на испитот треба да 
биде во текот на приправничкиот стаж. 

5) Ова решение влегува во сила од денот на објаву-
вањето му во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 15982 15 октоври 1949 година Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Миреме, р. 

235 
Со цел за изградба на стручни работнички кадрови во 

овоштарството во врска со чл. 3 и 4 од Уредбата за изград-
ба на стручни работнички кадрови за управите за стручни 
работнички курсеви ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 79/48 г.) 
и во согласност со Министерот на трудот на НРМ донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВАРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛНО НИЖЕ ОВОШТАРСКО 

УЧИЛИШТЕ в о РЕСЕН 
1. Се оснива специјално ниже овоштарско училиште 

во Ресен. 
2. Специјално ниже овоштарско учиилште во Ресен е 

Установа на Министерството на земјоделие и стои под рако-
водство на Министерството за земјоделие. 

Надзор на специјалното ниже овоштарско училиште 
крши Министерството за земјоделие и Министерството на 
трудот на НРМ. 

3. Училиштето има за задача да подготви квалифику-
вани стручни работници за работа по овоштарството. 

4. Школувањето трае две години и на крајот се полага 
завршен испит. 

5. Во специјалното ниже овоштарско училиште во Ре-
сен ќе се примаат кандидати кои што не се (помлади од 14 
и не се постари од 30 години. 

6. На чело на училиштето стои директорот. 
7. Свршените ученици на специјалното ниже овоштар-

ско училиште во Ресен стекнуват квалификации на квалифи-
ковани работници во овоштарската струка. 

8. Училштето има посебна претсметка на приходи и 
расходи кои што влегуваат во состав ,на претсметката на при-
ходите и расходите на Министерството на земјоделие. 

9. Наставниот план и програм го препишува Министе-
рот за земјоделие во согласност со Министерот на трудот 
на НРМ а за делот од наставнио,т план и програм, што се 
однесува на општото образование, во согласност и со Мини-
стерот за просвета. 

10. Поблиски прописи за организацијата и работата на 
училиштето, како и за условите за прием на учениците ќе 
пропише Министерот за земјоделие во согласност со Мини-
стерот на трудот на НРМ. 

И . Ова решение влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија" 

Министер за земјоделие 
Б. Кузмановски, с. р. 

Бр. 25059 од 22 X 1949 година 
Согласен Министер на трудот на НРМ 

Џафер Кадра с. р. 

236 
Извршниот народен одбор на 1У-реок на Градскиот на-

роден одбор Скопје, согласно Указот на Народното собра-
ние на И. Р. М. под У бр. 24 од 26. X. 1949 година, под гор-
ниот број и дата го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
1. Се распишуваат општи избори за избор на одборници 

на територијата на Народниот одбор на 1У-реон во град 
Скопје. 

2. Изборите ќе се одржат на ден 25. XII. 1949 година. 
3. Спроведување во живот на ова решение има да за-

почне на ден 20 ноември 1919 година т. е. од тој ден има да 
се смета десетодневни рок за објавување на утврде.ните из-
борни единици и бројот на одборници по чл. 14 од Зако-
нот за избор на одборници на народни одбори како и роко-
вите за сите други постапки во врска со цитираниот Закон. 

А З Т 

Со цел да се регулира печењето на ракија, регистраци-
јата на ракиџиските казани, созиданите казани за печење на 
ракија и дестилационите апарати и нивната правилна распо-
дела на производителите од еден крај како и да се сузбије 
шпекулацијата, а во врска со член 3 т. 3 од Основниот за-
кон за прекршоци и во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИ! ЕЛМО ПРИЈАВУВАЊЕ НА РАКИЏИСКИТЕ 
КАЗАНИ, СОЅИДАНИТЕ КАЗАНИ ЗА ПЕЧЕЊЕ НА РАКИЈА 
И НА ,ПЕСТИЛАЦИОНИТЕ АПАРАТИ И ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ПРОДАВАЊЕ НА УЕМОТ ДОБИЕН ОД ПЕЧЕЊЕТО НА 

РАКИЈА 
1) Сопствениците односно имателите на ракиџиските ка-

зани, соѕиданите казани за печење ,на ракија и на дестила-
ционите апарати кои не печат ракија по утврдениот план од 
државата, должни се да ги пријават овие казани и апарати 
на надлежните околиски (градски, реонски) народни одбори 
за регистрација, во срок од 15 дена до влегувањето во сила 
на оваа наредба. 

2) Врз основа на поднесените пријави, а по извршената 
проверка, поверенствата на државните набавки на околиски, 
те (градските, реонските) народни одбори ќе устројат реги-
стер за сите ракиџиски казани, соѕиданите казани за печење 
на ракија и за дестилационите апарати од своето подрачје. 

3) Сопствениците односно имателите на ракиџиските ќаза 
ни, соѕиданите казани и на дестилационите апарати можат 
од сопственото производство да печат ракија без посебно 
овластение на околискиот (градскиот, реонскиот) народен од-
бор. Печењето на ракија на други лица од нивното произ-
водство сопствениците на казаните, соѕиданите казани за пе-
чење на ракија и на дестилационите апарати ќе го вршат 
само по овластение на извршниот одбор на околискиот 



Скопје, 23 XI 1949 год. - Год. V СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 25 Стр. 197 

(градскиот, реонскиот) народен одбор, надлежен по местото 
на пребивањето на сопственикот. 

4) Сопствениците односно имателите на ракиџиските ка-
зани, созиданите казани за печење на ракија и на дестилаци-
оните апарати, од вкупното количество на ракија кое го при-
маат како уем (ушур, котларина, казанија) имаат право да за 
своите потреби и потребите на членовите на своето дома-
ќинство постари од 18 години, задржат и тоа: 

а) ако ракија печат само за други лица од нивното про-
изводство до 20 литра ракија јачина 50 или до 30 лит. ра-
кија јачина 25 за секој член на домаќинството, односно но. 
личеството кое одговара во литри спрема градацијата (ја-
чината); 

б) ако печат ракија и за себе, од сопственото производ-
ство до 15 лит. ракија јачина 50 или до 20 лит. ракија јачи-
на 25 за секој член на домаќинството, односно количеството 
кое одговара во литри спрема градацијата (јачината). 

Сето останало количество на ракија добивено како уем 
сопствениците на ракиџиските казани, соѕиданите казани 
за! печење на ракија и дестилационите апарати се должни да 
го продадат на откупните претпријатија по одредените др-
жавни цени. 

5) Сопствениците односно имателите на ракиџиските ка-
зани, соѕиданите казани1 за печење на ракија и на дестилаци. 
оните апарати кои печат ракија за другото се должни да во-
дат книга за евиденција на произведеното количество раки-
ја, како и за добивениот уем, по врста и јачина, со означу-
вање на лицата за кои што пекле ракија. 

Поблиски прописи за водење на книгата за евиденција и 
за обрасците на истата ќе донесе Министерот на државните 
набавки. 

6) До колку дејствието не содржи одбележоци на кри-
вично дело ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари 
или со поправителна работа до 2 месеца производителите на 
ракија: 

а) кои не ги пријават своите ракиџиски казани, соѕида-
ните казани за печење на ракија и дестилационите апарати 
од точка 1 од оваа Наредба; 

б) кои печат ракија за другого без овластение (точка 3); 
в) кои го кријат или одбиваат да го продадат количе-

ството на ракија кои се должи по точка 4 од оваа Наредба 
да го продадат на откупните претпријатија; и 

г) кои не водат или неуредно вадат книгите за евиден-
ција (точка 5). 

Покрај паричната казна или казната поправителна рабо-
та производителите на ракија ќе се казнат и со одзимање на 
количеството на ракија кое било предмет на прекршајот. 

Административно-казнената постапка по прекршаите од 
оваа точка ќе ја водат и казни изрекнуваат извршните одбо-
ри на околиските (градските) народни одбори по одредбите 
на Основниот закон за прекршоци. 

7) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

Бр. 5216 од 19. X. 1949 год. Скопје. 
МИНИСТЕР 

НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ 
П. МЕЛЕВСКИ с. р. 

СОГЛАСЕН 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ 

Л. Колишевски, с. р. 

238 
Врз основа на чл. 3 од Основниот закон за прекршоци и 

чл. 23 од Уредбата за задолжителен откуп на оризовата арпа 
во економската 1949/50 година („Службен весник на НРМ 
Бр. 19/49"), а во согасност со Претседателот на Владата, до-
несувам следната: 

НАРЕДБА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ОРИЗОВАТА АРПА И 

ОРИЗ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ДО ЗАВРШЕТОКОТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-

НИОТ ОТКУП 
1. До завршетокот на задолжителниот откуп земјодел-

ците и другите производители неможат да продавај зајму-
ват, подарувај или на било кој начин да одтуѓат оризова 
арпа и ориз. 

2. По искључение земјоделците и другите производители 
кои пред завршетокот на задолжителниот откуп е испорачат 
на овластените откупни претпријатија својата задолжителна 
испорака на оризовата арпа и ориз можат да ги одтугат сво-
ите слободни одвишоци на оризовата арпа и ориз врз осно-
ва на одобрение на повереникот на државните набавки на 
околискиот (градскиот) народен одбор. 

Ова одобрение го издава повереникот на државните на-
бавки на околискиот (градскиот) народен одбор врз основа 
на потврдата од откупното претпријатие дека земјоделците 
и другите производители во целост ја предале својата за-
должителна количина на оризова арпа. 

3. Денот на завршетокот на задолжителниот откуп во 
смисол на т. 1 од оваа Наредба ќе се објави дополнително. 

4. Земјоделец-производител кој исто ќе одтуѓи своја 
оризова арпа или ориз противно на одредбите од оваа на-
редба, до колку неговата радња не содржи елементи на кри-
вично дело, ќе се казни за прекршокот со парична казна 
20.000 хиљади динари или со поправителна работа до 2 ме-
сеца. 

Покрај паричната казна или казната поправителна работа 
земјоделецот-производителот ќе се казни и со одзимањето 
на количеството на оризовата арпа или ориз кој бил предмет 
на прекршокот. 

За водење постапка и изрежување на казна е надлежен 
извршниот одбор на околискиот (градскиот) народен одбор 
по прописите на основниот закон за прекршоци. 

5. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 5325, 28. X. 1949 година, Скопје. 

МИНИСТЕР 
НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ НА НРМ 

П. Менков, с. р. 
СОГЛАСЕН 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ 
Л. Колишевски, с. о. 

239 
Врз основа на точка 9 став 2 од Напатствие^ на Влада-

та на ФНРЈ, за продавање и одредување цените на произво-
дите на приватните занаетски дуќани и претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 54/49), Министерот на комуналните 
работи НРМ, во согласност со Министерот на финансиите 
НРМ, пропишува 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА НАЧИНОТ ПО КОЈ ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТСКИ ДУЌ-А-
НИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА, К'Е ГИ ДОКУМЕНТИРАТ СТВАРНО 

НАБАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПОТРОШЕНИТЕ СУРОВИНИ И 
МАТЕРИЈАЛ 

1. Приватните занаетски дуќани и претпријатија, кога 
протрошените суровини и материјали ги набавиле преку до-
жавната и задружна дистрибутивна мрежа, стварно набав-
ните цени на тие суровини и материјали ги документират со 
фактурите (сметките) добиени од поменатата мрежа. Факту-
рите (сметките) треба да содржат клаузула од кој надлежен 
орган е одредена цената и број и дата на решението со кое е 
одредена цената. 

2. Приватните занаетски дуќани и претпријатија, кога су-
ровините и материјалите ги набавиле од приватни сопстве-
ници, стварно набавните цени на така набавените суровини и 
материјали ги документират со сметки од продавачот. Овие 
сметки треба да бидат заверени од страна на органот за це-
ни при народниот одбор, надлежен за местото каде е из-
вршена набавката, во потврда на това дека цените зарачу-
нати во сметките одговарат на одредените цени. 

3. Покрај доказите наведени во точ. 1 и 2 од ова напат-
ствие, подносителот на барањето за одредување на инди-
видуалната цена на производителот, должен е да потврди, 
дека за изработка на производите за кои се бара цена се 
употребени суровини и материјали за кои се поднесува до-
кументација. За точност во однос на употребата на сурови-
ните и материјалите, подносителот што бара одредување на 
цена е одговорен по постоеќите прописи. 

4. Ова напатствие влегува во сила од денот на неговото 
објавување во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Број 15875 од 18. X. 1949 г. Скопје. 
МИНИСТЕР НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 

Киро Георгиевски с. р. 
СОГЛАСЕН 

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ 
Даре Џамбаз с. р. 

Претседателството на Президиумот на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија по извршеното срав-
нување со изворниот текст установи дека во текстот на За-
конот за избор на одборници на народните одбори, обја-
вен во "Службен весник на Наррдна Република Македонија" 
бр. 23 од 27 X 1949 година се потНрале доленаведените гре-
шки и дава 



Бр, 25 - Стр. 198 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 23 XI 1949 год. - Год. V 

И С П Р А В К А 

на Законот за избор на одборници за народните одбори 
Во сите членови во кон се говори за изборната комиси-

ја на Народна Република Македонија и во кои думата "из-
борна" е напишана со мала почетна буква треба да се на-
пише со голема почетна буква и; 

Во сите членови во кои се говори за Народниот одбор 
на град Скопје и во кои думата "народниот" е напишана со 
мала почетна буква треба да се напише со голема почетна 
буква н; 

во сите членови п)а кои се говори за Градската изборна 
комисија во Скопје и по кои думата "градската" е напишана 
со мала почетна буква треба да се напише со голема почет-
на буква г ; - , —.— 

во член 2, ст. 2, ред I, место "Мандат1' треба да ст)оп 
"Мандатот", а во ред последен место "избирани" т^еба да 
стои "избрани"; 

уЉо член 4 треба да се избришат заградите и заградените 
думи "општи избори" и "посебни избори"; 

во член 5, во т\зчка 1, 2 и 3, думата "кога" треба да се 
напише со мала почетна буква к; 
- . во член 6, став 3, во претпоследниот ред место "имат" 
треба да стои "има", а во последниот ред, место "набоден" 
треба да стои "нареден"; 

во член 9, став 2, ред 2 место "состав" треба да стои 
"став"; 
у / в о член 15, став 1 и 2, думата "законот" треба секаде 

да се напише со Голема почетна буква з, а во став трети 
думите "место на постојано живеење" треба да се стават 
во заграда; (, 

во член 16, ред 2, думите "народна" и "република" тре-
ба да се напишат со големи почетни букви н односно р, и 
место "кој" треба да стои "кои", а во претпоследниот ред 
след думите "седиштето на околијата" треба да стои думе-
ва "и"; 

во член 23, став 3, ред 3 след думата "комисии" треба 
да се стави точка, а думата "во" да се напише со голема 
почетна буква в; I 

- Ј ^ , у во чрен 42 став 1 ред 1 под 3 место „оценка" треба да 
стои, "ознака"; 

у в о член 31, став 1, пред цифрите во ред 3, 4 и 6 треба 
да стои и думата "од"; став 2 на овој член ,треба да гласи: 
"Кандидатската листа за избор на два кандидати мораат да 
ја предложат за градските народ,ни одбори, како и за На-
родниот одбор на град Скопје и народните одбори на рео-
ните на град Скопје, најмалку 80 избирачи, а кандидатската 
листа за избор на два или повеќе кандидати за народните 
одбори на градовите во составот на околии и за месните 
народни одбори најмалку 50 избирачи"; 

^ во член 37, став 2, ред 1, место "потпишуваат" треба да 
стон "поднесуваат"; . -1 - — ^ 

во член 43, став 1, ред 1 под 3 место "оце.нка" треба да 
)Н "ознака1^ - - 1—" 

во член 45, став 3, ред 2 думата "претседател" треба да 
бид̂ е напишана со голема буква п; 

\ во член 54, став 6, во третата реченица след цифрата "4" 
Треба да се додаде "и 5"; 

ЅЈЌО член 56, став 1 ред 6, место "потврди" треба да стои 
"утврди"; 

ѕ^ќо член 57, ред 2, место "мир" треба да стои "мирот", 
а во наредниот ред буквите "ство" требала се избришат; 

во член 61, став 4, ред 4 одоздола, место "цд" треба да 
стон '^а!'; на крајот на овој став се пропуштени думите: "Од-
редбата на овој став и на став 4 од член 54 на овој Закон 
сходно се прилагаат и при истовремено гласање за избор на 
обласни и околиски народни одбори"; 

во член 63, став 3 ред 1, место "забранено" треба да 
стои "забранена"; 

V, во член 68, став 2, ред 2, место "и некој" треба да стои 
"и никој"; 

во член 69, став 1 ред последен, след думата "вреди" 
треба да се стави думата "и"; 

ч во член 70, ред 2 место "не" треба да стои "ќе"; 
во член 71, став 1 треба да гласи: "После овоа избирач-

киот одбор го утврдува по избирачкиот список и по списо-
кот на гласачите вкупниот број на падналите гласови"; — 
во став 5, ред 3, место "пониските" треба да стои "пони-
ските"; 

во член 73, ред 5, след думата "записнички" треба да се 
стави думата "ѓоа"; 

/ 

во член 76, став 6,ред 2, место думата "за" треба да 
стои "во"; 
I во член 77, став 3, (ред 1 треба да се изостави думата 

"го"; 
во дел XI, по насловот и во член 85 и 86 место "ИОВФ 

избраниот" треба да стои "новоизбраниот"; 
V во член 86, ред1 1, место "отворат" треба да стои "от-
вара"; 
V во член 88, след точка 9, место текстот под И , довоѓа 

точка 10 која гласи: "10) кој неовластено измени кандидат-
ска листа откако подносителите ја потпишале; во наредна-
та точка место "1)" треба да стои "11)"; место думата "из-
борите" треба да стои "избиралиште"; 

во член 92, ред 1, место думата "овој" треба да стои 
"својот"; 

во член 95, думата "претседател" р̂еС.а да се напише со 
почетна голема буква п; 

Од Претседателството на Президиумот на Народното 

Претседателството на Владата на НРМ но извршеното 
сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот ца 
Уредбата за изменување на Уредбата за оснивање Комитет 
за фискултура I број 4643 од 31. VIII . 1949 година објавена 
во "Службен весник на НРМ" бр. 21 од 22. X. 1949 година се 
допуштени долунаведените печатни грешки, и ја дава след-
ната 

ИСПРАВКА 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ФИСКУЛТУРА 

Во насловот место "Наредба" треба да стои "Уредба". 
Во потписот место "ДикоЛа" треба да стои "Никола". 
Од Претседателството на Владата на НРМ Бр. 5533 од 

14. XI. 1949 г. 

С О Д Р Ж И И А 
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