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СЛУЖБЕН ВЕСНИK 
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 

Број 5 СКОПЈЕ, 8 МАРТ 1946 г о д . и 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се пракјаат на адре-

Службен весник на Народна Република Македо-
нија — Скопје. Ракописите'не се вракјааг. 

Ден« 5 динари од табак. Претплата за 6 месец« 135 
динари, за една година 250 динари. Огласите се одне-
сат по тарифата, објавена во Службен вееш јс 

бр. 10/45. Чекова сметка бр. 83-109 

УРЕДБА 
ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТУЕЊЕТО 

А. — ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ 
Чл. 1. Уредбата има за цел да г®- уреди испол-

зуењето »а овчото и колото млеко за производ-
ството на млечни продукти: сирење, кашкавал, мам-
ело « др. и тава преку: 

а ) уредуење на начинот за собирање, распреде-
лен* е и преработуење на млекото; 

б) образу ење на млеко преработувачки зеве-
•дени^а со неопходните финансиски и материјални 
средства; 

в) устаноиуење начинот за контролирање на 
•количетвогго на произведените млечни проекти; 

г) оцределуење на начинот за исползуење и 
разпределуење на тотови млечни продукти и 

д) да ши определи задолженијата на зафанати-
' те со млеко _ пр ера боту е њ ето и млеко-прОизвод. 

СТВОТО. I 

V Б. — ОБШТИ РАСПОРЕДЕН 
Чл. 2- Овчото и козјото млеко се изшмгзува за 

производство на сирење, кашкавал, масло и др. 
а) обштага организација, раководството и кон-

тролата на млеко-иреработуењето му придадлежи 
•на Министерството за земјоделие и шумарство. — 
Одвлекле за сточарство^ кое ке се старае за правил-
ното и успешно спроведуење на планот за млеко-
преработуењето. 

б) оанитарно-ветеринарниш1 контрол по млеко-
преработуењето му принвјдлежи на Министерство за 
земјоделие и шумарство — Санитарно-ветеринарно-
го оделение. 

в) распреде леине на млечните производа го вр-
ши Министерството за трговија и онабдуење. 

/ ДЕЛ 
МЛЕКОПРЕРАБОТУЕНЈЕ 

Чл- 3 Преработуењето на млекото во млечен 
продукти^ ке стануе по план кој ке содржи: 

а) имињата на давателите на манирите и нив-
ните адреси; 

б) местата каде се навогјат манирите и селата 
што влегуат во нивните реони на молзниците Овци 

ли кози на собств ени циге; 
г) начелните и крајните дати за откривање и 

закривао на манирите; 
Чл- 4. Внесеното во мандрите млеко ке се пре-

ради.,. во полно маслено бело саламуреНо сире-
ње, ишномаслен- кашкавал, мандрарџиско масло 
и др. полномаслено. 

Чл. 5. Рандеманот на палноузреаните продукти 
за секоја мандра се определуе од комисијата по 
чл. 6- во која може да участвуе со советодавен глас 
и претставителот на млеко-преработувачите. 

Рандема«от не може да биде понизок од след-
ниот: 

а) За сирење: 25% за полско и 300/о/№ планин-
ско, б) кашкавал: полски 13%, а планински кашка-
вал 1:5% и б) мандраџиско масло 2о/0. 

Забелешка; козјото млеко се преработуе заедно 
со овчото млеко, кога при оцределуењето на ран-
деканот, на производството 100 литра коза е млеко 
се приравнуат на 62 литри овчо млеко. 

В. РЕОНИРАНЈЕ И ВОЗЛАГАНЈЕ НА МАНДРИТЕ 
Чл. 6- Комисиата при околиските и- одбори, што 

ке ги определуат реоните иа манд рит е и води над-
зор за правилниот ток на (млеко-преработуењето се 
состојат: претставители на околискиот н. одбор, во 
кој влегуат; началник на управниот одел, прочелши-
кот на стопанскиот одел, про челникот на трговија-
та и снабдуењето< околискиот референт по земјо-
делие и ветеринарот. 

Чл 7- Комисијата го извршуе реОнирањето во 
десетдневен рок од датата на обнародуењето на Уред 
бата во Службениот весник. 

Чл. 8. При нужда комисијата по реонирањето 
о>п<ред елу е и собирни места за млекото, во кои мо-
же да се извршуе и чашичката преработка. 

Прецосуењето на млекото или полу готови 
млечни продукти од тие места до манирите се извр-
шуе од млекопреработувачот за негова сметка. Ну-
жните превозни средства се осигурават од месни-
те н, одбори со заплакаше. 

Чл- 9. Комисијата по чл. б со оглед на месните 
условила, може да нар еду е и принудително собира-
ње и доење на овците и козите на поголеми стада 
со цел да биде олеснето- млекопреработуењето и 
контролата. 

Чл. 10- Процокодните решенија на комисијата 
относно реонирањето им се сообштуат на заинтере-
суваните меони и. одбори во 5 дневен срок. 

Чл. 11- Манирите се возложуат на кооперации, 
држ. претпријатија и часни лица. 

Чл. 12. Заннтересованите млекрпреработувачи 
подаваат молби во 10 дневен рок од реонирањето на 
мандрил до околиски комисии што со мнение ги пра-
шаат на окружните н. одбори, а последните на 
Министерството за земјоделие и шумарство-Оделе-
ние за сточарство — за св е дени е. 

Молбата содржи: 
Уверение од одборите за чесност 
Кој млекогареработувачки реон бара да му би-

де даден; 
За колку мандри има инвентар |И, точниот опис 

на истиот и каде се нав ог ја. 
Во десет дневен рок после истечување на рокот 

за подавале на молбите, окружниот н. одбор ги 
раз гл еду е и ги возлага мандрите. 

Решенијата на окружните и. одбори по везла. 
тање на мандрите им се соопштават на заинтере-
сованите кандидати и на околиските комисии 

Г. ОСИГУРУЕНЈЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
I« Цени на млекото и млечните продукти 

Чл. 13 (Цените на млечните продукти се опре-
Делуат од 3. у . Ц. во согласив со Министерството 
ма трговијата на база на производните ралиоски. 
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Чл. 14) Цените иа млекото се омределуат од 
Заводот за цени У. Ц. во согласив со Мимистер-
етввто на земјоделието. 

Чл. 15) Определените од '6. У. Ц. цеми на. мле-
чните продукти се одиесуат за такви, кои одгова-
ра! иа (нормите, определени од ветеринарно-бакте-
риолошми институт; 

Чл, 16) Организирање иа маидрите се возложуе 
на државното пр ед приватне „ДОКУП". 

Чл. 17) Се задолжават работилниците и фабри-
ките во Македонија да из работу ат и ремонтират 
маншраджиски инвентар и ошаковачен материјал за 
нуждите на мандриТе. Материали за таа цел се 
отпуштат од надлежните власти-

Чл. 18) Празните спаковати* садови им се вра-
ќаат на нивните собственици во состоание, во кое 
се земени или се плаќаат по оценка на комисијата 
цо чл- 6 при случај на опор за састојати«™ на 
истите. 

Чл. 19) Незаетиот инвентар во издадените ман-
дри и наличните центрифуги. флаши, е и рен арс ки 
маси, рафтови, казани, пос одма за преработуване 
на млекото, каци и тене кин за сирене и масло^ це-
дилки, калапи за кашкавал и др. се декларират 
пред комисијата по чл- 6 која го предва за времено 
ползување иа нуждаештите се м андри. Наемот за 
иотолзуењето или сточно,ста при повредата- му 
се определуе од истата комисија-

Чд. 20) За изработуеље на необходимите цедил-
ки и др. дава се нар јад . од Министерството на тр-
говијата по бар а«, е на Министерството 3:а земјоде-
лие и необхчдимите за това материјали се однуш-
тат своевремено. 

Чл- 21) Производителите и трговците се задол-
ж а т да ги декларираг поличните количества си-
риште маја во прах и течност на околискиот од-
бор и со истата расподелу е Министерството за 
земојделието — Одел за сточарство. 

* Чл- 22) Нужното количество сол за млеко,прера-
ботуењето се ангажира по сакањето иа Министер-
ството за земјоделие — отдел за сточарство и се 
поставу е на негово распреде лу ењ е. 

Д. ИЗПОЛЗУЕНЈЕ МЛЕКОТО НА ПАТУВАШТИТЕ 
СТАДА 

Чл- 23. Патуеи.ето на овчите стада до летните 
пасишта се извршуе по најкраткиот пат и да стига 
до одредениот ден за млекуење во мадрата# 

Чл- 24. При отпатуењето овчарите се сиабдуаг 
од околискиот одбор, каде зимувале, со уверение за 
бродот на мол аните овци и кози, ш е се представуе 
на околискиот одбор (стопански отдел) каде се па-
сиштата и манд рит е. 

Е. ЗАПАЗУЕНЈЕ, ПРЕЏЕСУЕНЈЕ И РАСПРЕДЕ-
Л Е Н А НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ 

Чл. 25. Млекоцреработувачите се грижат за за-
пазуење на млечните продукти од каква и да била 
повреда и развила. Запазуењето да биде во подхо-
дјашти избени просторни по немање иа хлади ли и ци -

Чл- 26. Превесуењето на млечните продукти) од 
мандрите до избените простории ке биде со разре-
шение на комисијата по чл. 6- Истата комисија да 
саопшти за ирвнесуењето на млечните продукти до 
околискиот народен одбор во населеното место ка-
де се пренесуат млечните продукти. 

Чл. 27. По страните на кашкавалните пити тре-
ба да има иницијали на млекопреработувачкото за-
веде ни е. 

Чл- 28- Произведените млечни продукти ке се 
распределуат од Министерството на трговијата и 
снабдувањето. 

Чл. 29. Млекопреработувачите се задОлжуат да 
ги запазуат млечните продукти до нивното распре-
делуење. 

Ж. к н и г о в о д с т в о И ОКРЕТНОСТ 
Чл. 30- Сите мандри се задолжуат да водат то-

чна сметка за секојдневното постапило млеко и до-
биените млечни продукти од него и да ги води след 
ките книги: дневник за внесеното млеко, партидна 
книга ца млекопроизведувачите, книга за добиените 

млечни продукти, месечни сведенија за преработе-
ното млеко, книга за ревизиите. 

Горните книги се прошнируват и овер Ов ат од 
околискиот народен одбор. 

Кон дневникот за внесеното млеко млекопрера-
ботувачот прилажу е заведен список на сите млеко' 
произведувани со бројот на нивните молзни животни. 

Чл. 31. Млекопреработувачите треба да бидат 
снабдени со специјални книшки, во кои. да се упи-
шуе предаваното количество млеко секидневно и 
бројот на мол аните овци и кози и бродот на члено-
вете во фамилијата. 

Чл- 32. Сите книги се печатат од Министерство-
то за земјоделието и шумарство. 

Чл. 33. Сите книги освен ^нишките на млеко-
коироизведувачите се држат постојано во мандрил 
и се пред ставаат при ревизиите на контролните 
органи. 

Чл- 34. Во случај 1на потреба издавањето на 
пресно млеко од мандрите за нуждите на населе-
ните места се издава само по специјално! разреше-
н а од комисијата по чл- 6 во сот лаеме со окружни-
от народен одбор. 

ЗАДОЛЖЕНИЕ И КОНТРОЛА ПРИ ПРЕРАБО-
ТВАНЕ НА МЛЕКОТО 

Чл. 35. Секој собственик на молзни овци и ко-
зи се задолжуе да декларира во месниот одбор 
бројот на истите. 

Чл. 36- Месните одбори се задолжуат да го 
упишат во специјални книшки на секој стопанин 
бројот на молзните овци и кози и _ членовите на 
фамилијата. 

Чл. 37. На секоц член од фамилијата на млеко-
производувачот му се октава млекото од 2 овци 
или на секој член млекото од 1 коза. 

а) по желаиие на собственикот . од млекото 
што му припаѓаа за членовите може да добие мле-
чни продукти од мандрата. 

б) сето друго млеко од останалиот број овци 
и кози ке се внесуе .во мандрата за цреработуење, 
сметајќи најмалку по 15 литри млеко од една овца 
за полските и полупланинските реони и по 12 литра 
планински, реони и 

в) ако млечноета на овците и козите во пое-
дини реони е помалка. ке се утврди со пробно мол-
зење од надлежни контролни органи, за кое треба 
да се состави протокол и предаде да комисијата по 
члг 6 

Чл. 38. Млекопроизведувачите се задоджуат да 
предава-!- пресно, чисто, полном ас лено и нефалси-
фицирано млеко во мандрите или собирните пунктои. 

Да предадат млеко во определеното им за то-
ва време. 

Да предадат млекото во целата млекопрерабо-
тувачка сезона. 

Да ги соберат овците и козите спрема месни-
те условила за обшта паша и молзење. 

Чл- 39- Мандра не може да се образуе со по 
малку од 500 молзни овци и кози. Во случај кога 
на пасиштата има помалку овци и кози млекото 
има да се носи во најближната мандра или бачило. 

Чл- 40. Тамо каде нема условила за мам дра, по-
ради малиот број на овци и кози. и големата от-
дал-еченост од мандрата ке се задолжува стопани-
те да предадат сирење и масло, и то за секоја ов-
ца по 2 килограма сирење иии 0.500 килограма масло. 

ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА МЛЕКОПРЕРАБОТУВАЧИ-
ТЕ МАЈСТОРИ И КОНТРОЛИ 

Чл- 41. Млекопреработуачите се задолжават да 
ги исполнат на време возложените им задачи согла-
сно Уредбата; 

На време да го набават необ ходимиот инвен-
тару опакОвачен материал и др. Да ги ремонтират 
зградите и подготват за работа, како и магацинот 
за добиени продукти; 

Да се снабдат со необходимото количество сол 
и сириште; 

Да ги открив ат и зак рие ат мандрите во опре-
делените дати од комисијата од чл. 6. 



Број 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Стр. 41 

Да го приемот млекото, кое им се предлага и 
да го преработуат во млечни продукти согласно 
Уредбата. 

Да ги исползува млечните одиадоци за угодува-
ње на т и њ и . 

Да ги водат определените книги и дават месе-
чни извештаи за добиеното млеко и изработените 
млечни продукти. 

Да се грижат за правилното запазуење на мле-
чните продукти-

ма го исплатуат редовно млекото по установе-
ните цени најкасно до 10-тото число на идниот мје-
сец. на м л екоп р оиз воду в амит е. 

Во десет-дневен рок после прикључението на 
работата в о мандрата да пред ста в ат на комисија-
та подробен отчет за општото количество на по-
стапило^ и преработено млеко ц наличното коли-
чество на добиените млечни - продукти. 

За секоја настапила непредвидена промена на 
бројот на мол аните овци и кози на секој стоианин 
и други евентуални појави и пречки млекопрерабо-
тувачите на време да сообштуат иа комисијата по 
чл. б која од своја страна ке зима мерки за нивно-
то отклануење и неполнвинето на планот. 

Наемателот на мендрата не може да се откаже 
од своето задолжение додека трае сезонот на мле-
копреработуењето; 

За качеството на млечните продукти се одговор-
ни како (наемателот така и мајсторот. 

Мајсторот се задолжуе да ги исполнуе иаред-
бите на м л ек оп р ера боту в а чот (наемателот) и -да го 
проверуе количеството и качеството на внесеното 
млеко и саобштуе своевремено за промените, кои 
може да настанат. 

Да преработуе добро качествени млечни проду-
кти и да се грижи' за нивното залаз уење-

Да не- осуствуе од мандрата без разрешение на 
на е мат е лот; 

Мајсторот не може да се одкаже Од своите за-
д о л ж е т е до прикључуење »а работата во мандра-
та и магазинот. 

ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА ОКОЛИСКАТА КОМИСИЈА 
Чл. 42. Комисијата по чл- 6 се задолжава Бе-

дната по обнародуењето на ова Уредба да приста-
пи кон: 

а) реОнирање на око-лијата во мандри т. е. гру-
пирање на населените места во поедини мандри-

б) регистрирање на млечните овци--и- кози по 
населените места, кога ке ги провери книшките на 
столарите, во кои се запишани од месните одбори 
бројот на млечните овци и кози и членовите на 
фамилијата и гру пират во манд ои. 

в) да изработи план за манирите и1 да ја извр-
гаи во определен рок подготовката за успешното 
прилагање на планот. 

г) после 10 дена од истечуењето на рокот за 
падање на молби од кандидатите за млеко!прера-
ботуење посетата 1на окружниот народен одбор 
лица. државни предпријатија или кооперации, на 
кој да се возложат манирите согласно чл. И. 

д) да ти установи датите за откривањето и 
забивањето на мандрите. раководејќи се Од мес-
ните обичаи и традиции. 

е) да ги реви зира манирите и да ја контроли-
ра дејноста на млекопреработувачите бнаематели-
те), и мајсторите. 0 

ж) да се дана нужни напатствија односно те-
хниката по мдекопреработуењето, со оглед на по-
добрени« и увеличе.ние на производството на мле-
чни продукти. 

з) да им дава (»дејствие на ревизорите и кон-
тролорите испратени од повисоките власти-

и) да собира средни и месечни све денија по 
млеко1пре1работуењето најдоцна до 5-то миело н|а 
идниот месец и ги доставуе н а окружниот народен 
одбор и Министерството со свои извештај за из-
вршената работа!. 

ј) да го нроверуе з др а® »оловното состојбине 
на мОлзните овци и кози. 

к) да го проверуе качеството на внесеното мле-
ко за преработка. 

л) да го установи рандемантот за секоја ман-
дра, со-образнР минималниот рандеман и обектив-
ните условија во реонот. 

- м) да го определи количеството и видот на мле-
чни /продукти од една овца и коза. што треба да 
ги прада.даг ание стефани што не се прилепени 
кон манирите согласно чл- 39. Истовремено да ор-
ганизира на тие продукти совмеоно со Оделението 
за трговијата при околискиот народен одбор и 
анабдителните нреддорчјатидв. 

ЧЛ. 43. ЗАДОЛЖЕНИЈА НА ОКРУЖНИТЕ 
НАРОДНИ ОДБОРИ 

1. Комисиите при окружните народни одбори, 
кој имат иста состав како и во чл. 6 се задолжуат 
да ја следат од блиско работата на околиската ко-
мисија. односно исполнуењето на планот за млеко-
преработуењето и берат Од мие точно и своевреме-
но ис по леу ењ е на н и в и т е задолженија во овада 
Уредба. 

2- Да дава секој месец подробен отчет за мле-
кошреработувањето по околии на Министерството за 
земјоделие, Оделение за сточарство, со копие до 
Министерството иа трговијата-

ЧЛ. 44) ВРХОВЕН НАДЗОР 
Министерството за земјоделие — Сточарско 

оделение ја раководи и упражњава општата контро-
ла на млекопреработуењето на Н. Р. Македонија. 

1. Да го изготви совмесно со Минстерството на 
трговијата планот за млекопреработуењето и Отку-
пот на млечните продукти-

2- Да се грижат совмесно со Министерството 
на трговијата за навременото снабдување со необ-
ходимите инвентари и материјали за исполнение на $ 
горниот ћлан. 

3. Да следи за точното исполнуење на оваа 
Уредба и планот за млекопреработуењето. 

4- Да дава инструкции за подобруење на тех-
никата и условната во производството на млечни-
те пооизв е денија. 

5. Да ги назначава необходимиот број контро-
лори по м л екон р е работу7 е њ ето и Определени реви-
зори, кој да следат за правилното прилагање на 
оваа Уредба. 

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 45. За нар уш ени е и нене полне нис одредби-

те на оваја Уредба нарушителите ке се накажуат 
по Законот за сузбивање шпекула и привредна са-
ботажа. 

Оваа Уредба влегуе во сели од денот на обја-
вуењето. 

МИНИСТЕР 
за земјоделие и шумарство • 

Б. Фотев, е. р 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

на Народната Влада на Н. Р- М. 
Л. Колишевски, с. р. 

| — Т 1 4» « 
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У Р Е Д Б А 

За укинуењето на Повелбата на Президиум«^ на Ан-
тифашнското собрание на народното ослободував 
на Македонија (АСНОМ) од 19 февруари 1945 год. 

Чл. 1 
ГГовелбата на Президиумот на Антиф аш и е к ото 

собрание на напорното ослободуење на Македонија 
за забрануење на размената и износот на злато и 
тпути драгоцени метали и минерали од 19 февру-
ари 1945 год- престануе да важи-

Оваа Уредба* сила о лг денот на обта-
«\^ен>ето -ро Службен весник на Народна Република 
Македонија" 
Министер на финансиите 

Д. Џамбаз, е. р. 
Преде е дат ел на Народната влада 

Л- Кодишевски, с. р-
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41 
УРЕДБА 

За создавање на Управа на шумски и шумско-инду-
стриски претпријатија на Н. Р. Македонија. 

Чл. 1 ' 
Се образува при Министерството за земјоделие 

и шумарство Управа на шумски и шумскониндустри-
ски претприатија З.У.Ш.ИП., организирана на тех-
ничко комерацијални принципи со седалиштето во гр. 
Скопје. 

На чело на Управата стои управител кој за ра-
ботата на Управата одговара пред Министерот за 
земјоделие и шумарство Управителот има помош-
ник кој го заместуе-

Управителот и помошникот се назначуат од 
Претседателството на Народната влада на предлог 
на Министерот за земјоделие и шумарство-

Чл. 2 
При Управата има стручен совет составен од 

управителот, помошникот, секретарот и по еден пред-
с тд вител на Министерството за трговија и снабдуе-
ње. Министерството на индустријата и рударството 
Министерство на градежи и 3. О. на ЕСРНЈ (Зем-
ски одбор на единствените работнички и намештени-
чки синдикати на Југославија). 

Чл. 3 
Задачите на Управата се: 
а) да дава основи стручно-технички смерници, 

да поставуе производствени задачи на претприатијата; 
б) да врши финансијска, комерцијална, админи-

стративна и стручно-техничка контрола над прет-
пријатијата; 

в) да кординира работата на поедините претпри-
јатија; ч 

г) да проучава нуждите за поедини шумски 
производи и да во врска со това дава конкретни за-
дачи на претпријатијата и да развива полна ини ци а-
тива во претариатијата. 

д) да тгреку шумските и шумско-индустријските 
претприатија организира производството и прера-
ботката на шумските произведеиија 

е) да вод« надзор ,и распоредуе стручниот и ад-
министративниот персонал во претприатијата . 

Управата назначуе раководниот кадар а остана-
тиот управителите на претприатијата во споразуме-
ние со З.У.ПШ-П. и 

ж) да организира, раководи и директно финан-
сира прет ттриатиј ат а. 

Чл. 4 
Шумските гтретприатија се самостојни експлоа-

тациони стопански единици за едно или ловечко шум-
ски подрачја. 

Шумските индустриски пр етири атиј а се само-
стојни експлоатацноно-индустригјско стопански еди-
ници за производство и преработка на шумски про-
изведете . 

Чл. 5 
При претприатијата се образува стручни совет 

од управителот, по еден представител на народните 
одбори и на масовните организации (народниот фронт 
и синдикатите) 

Чл. 6 
Оснуењето и укинуењето на претплати јата го вр 

ши Министепот за земјоделие и шумарство на пред-
лог на 3-У.Ш.И.П 

Чл. 7 
Па блиските одредби за работа и организацијата 

на ЗУТ1ТИП и подоедените му претприатија ке ги поо 
пише Министерот зд. земјоделие и шумарство со ста-
тут на предлог на ЗУШИП-

Чл. 8 
Се укннуе Уредбата за „Фешума" Од 16 VI 1945 

год. (Служ. весник Бп 1IV ̂ Активата и пасивата на 
Фешума пренд уе на ЗУШИП која ке ги распредели 
по претприатијата. 

Чл. 9 
Оваа Уредба в лиза на снага од денот на не|јно-

то објавуење во Службен весник на Н- Р. Македонија. 
МИНИСТЕР ПРЕДСЕДАТЕЛ 

на земјоделие и шумарство, на Нар. влада на Н. Р. 
Б. Фотев е. р- Л. Колишевски е- р. 
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По пр ед лож ение на Министерот на> правосу дието, 
Народната влада на Народната Република Македо-
нија на заседанието од 2 1/11946 г. ја донесе следната 

УРЕДБА ~ 

За иамвнуење и дополиуење на Решението на На--
родната влада на Македонија од Јб VI 1945 година-
за создавање на Скопската адвокатска камара 

Чл. 1 
Точка 5 Од Решението на Скопската адвокатска-

камара се измвнуе и гласи: 
5) Во именикот на адвокатите се запишуат лицата 

кои го придобиле правото на адвокат до 6 април 1941-
година, како и тие лица кои до б април 1941 година 
ги положиле адвокатскиот или е уд и синот испит. 

Во именикот на адвокатските кандидати се запи-
шуат лицата кои до 6 април 1941 година дипломирале 
правни факултет, како и лицата кои дипломирале 
правни факултет за време на непријателската окупа-
ција и ја нос тр иф иц ир але дипломата по Уредбата за 
нострифициране на дипломите и за признавуење на 
испитите и семестрите спечалени за време на војната 
на страните универзитети и високи школи, донесена 
од Министерскиот совет на Д. Ф. Југославија иа 14 
јули 1945 година. 

Не можат да бидат запишани во именикот на ад"-
овкатите ни во именикот на адвокатските кандидати 
оние лица кОи биле фактички во услуга на окупа-
торот. 

Уписот во предните именици е времен и истиот 
важи до донесуењето на новиот Закон за адвокатите-

Чл. 2 
След точка 7 се додава точка 8. која гласи: 
8) Сите лица кои са упишани во именикот на ад-

вокатите до денот кога ОвОа решење влезе во сила, 
а не ги исполнуат условната од чл. 1 Од оваа решење 
со тој ден то: губат правото да вршат самостојателна 
адвокатска пракса, а делегатот на Скопската адво-
катска камара в е ди ага ке ги избрише од именикот на. 
адвокатите-

Сите лица кои се упитани во именикот на адво-
катските кандидати до денот кога оваа Уредба влезе 
во сила, а не ги исполнуат условната од чл- 1 од ово.т 
решење со тој ден го губат правото да вршат пракса 
како адвокатски кандидати, а делегатот н а Скопската 
адвокатска камара веднага ке ги избрише од име-
никот на адвокатските кандидати. 

Чл. 3 
Овоа летење влегуе во сила го пенот' н^ об^аву-

ењето и во „Службениот весник на и. р. Македонија" 
Министер на правосудне^ ПАВЕЛ ШАТЕВ, е- г>-
Председател на Народната влада на Н Р Македонија 

Л. КОЛИШЕВСКИ, с. р. 

43 ' — 
На основание чл- 5 оч Законот за ооганизаии-

јата на државната землепелско машинска служба, 
по поелложение на Министерот на зем|0лелиет0 и 
шумарството Народната вл* иа на Н. Р. Македонија 
на своето заседание од 2-И/-1946 г- ја донесе след-
ната 1 ~' - - • 

У Р Е Д Б А 
За организиоање на земјоделско-машинската служба 

во Народната Република Македонија 

Чл. 1. При Министерството на земјоделието и 
шумарството на Н. Р. Македонија се ооганизира У-
права на земјоделските машински станици (скрате-
но: УМС). 

Чл. 2. Управата на земјоделските машински 
станции е државно стопанско предпријатие со зем-
јоделски машински станции во околиските петро-
ви на територијата на Н. Р. Македонија као свои 
кланови-
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Чл. 3. Задачите на Управата са: да организира 
земјоделско машински стани ни, да дава напатствија 
за нивната работа и да врши контрола над истите, 
да се грижи за онДбдуеењето им со земјоделски ма-
шини резервни делови и горивен и смазочен мате-
ријал за работата на истите (чл- 5 Од Законот за 
.организацијата на државната земјоделско машинска 
служба). 

Чл. 4. Предмет на работата на предпријатието 
р обавуење т земјоделски' работи со помошта на 
земеделсште машини и оражија^ 

Чл. .5. Основниот капитал на предпријатието е 
1.000.000 дин. 

За увеличуење на обртниот .капитал и отвара-
ње на нужните кредити решава Министерот на зем-
јоделието и шумарство во споразум оо министерот 
ма финансиите, а по предлог на управителот на УМС 

Чл. 6- На чело на УМС се назначуе управител 
со заповед н Млинистерот на зе ман де дието и шу-
марството. 

Персоналот на УМС се назначуе о д Министерот 
на земјоделието и шумарството по предлог на упра-
вителот на УМС. 

Чл. 7- Со чиста печалба на предпријатието ке 
располага Министерот на земјоделие и шумарство 
во споразум со Министерот на финансиите. 

Чл. 8- Со Правилник на Министерот на земјо-
делие и шумарство ке бидат прописани поблиски 
одредби за организацијата и работата на претприја-
тието. 

Чл. 9- Со влегуењето во оила да Оваа Уредба 
престанав да важи Уредбата за организирање на. 
земледелската машинска служба во Македонија на-
печатена во „Службен весник" бр. 1 од 14-1-1946 г 

Чл. 11. Оваа Уредба влегле во сила со обнову е-' 
њето и во „Службен весник на Н. Р. М." 
Министер на земеделието 

и шумарството 
Б. Фотев, е. р. л 

Председател 
на Народната влада на Македонија 

Л. Колишевски, е. р. 

44 1 1 1 ц ј ц ^ ц ш ) 
На основа на чл. б Од Законот за Народната 

влада на Македонија, а во врска со чл. 29 од Пра-
вилникот за приложува е на Уредбата за востано-
вуење правото на пензија. Народната влада на Ма-
кедонија, во согласност со сојузниот Министер на 
финансиите, го ггропишуе следното 

НАПАТСТВИЕ 
за приложуење на Уредбата за востановував на пра 
ното на пензија и Правилникот за извршував на 

истата Уредба: 
1) Сите решенија за определував на размерот 

на пензијата за лицата кои се ставаат во пензија 
по чл. 1, 2. 3 и 4 од Уредбата за пензионирање на 
државните службеници, како и сите решенија за 
ревизија на пензиите и др. примања од држ. каса 
по чл. 1 Од Уредбата за востануење на правото на 
пензиа, за земските држ. службеници и пензионери, 
на место ресорните министерства, како е предвидено 
со чл. 29 од Правилникот за приложување на Уред-
бата за востановував на правото на пензија, ке ги 
донесе Министерството за финансии на Македонија-

2) Корисниците на пензии и Др- примање Од 
држ- каса кои по чл. 1 од Уредбата за востановуе-
њето на правото на пензија, подлежат на ревизија, 
ке подне суат молби во смисол на чл. 31 од Правил-
никот за извршување на Уредбата за вост апсењето 
на правото на. ленена со означените во истиот член 
документи, за определуење на пената непосредно 
на Министерството за финансии на Македонија. От-
сек за пензии, а не на 'ресорните министерства како 
со чл. 29 од Правилникот е предвидено. 

3) Ресорните министерства след донесу ен. ето на 
индивидуалните решенија за ставуеаето во пензи-
ја на лицата по чл- 1, 2 3 и 4 од Уредбата за пен-
зионирање на држ службеници, ке го доставуат це-
лиот предмет за односното лице на Министерството 

за финансии — Отсек за пензии за оиредлуењето на 
размерот на пензиата по прописите на Уредбата за 
востановуењето на правото на пензија-

Исто така, сите молби со документите за ревии 
зија на пензиите и др. примање од држ- каса по чд-
1 од Уредбата за востановуењето на правото -на 
пенана до колку такви се подучени во ресорните Ми-
нистерства, истите се должни веднаш да, гк доста-
ват на Министерството за финансии на Македонија 
Отсек за пензии. 

4) Овоа напатствие в легу е во сила со денот на 
објавуеаето-

Потпретседател на Народната Влада 
ва Н. Р- Македонија^ 

•х и Л. Арсов, е. Џ . 
45 \ о " 

На основа на чл- 6 од Уредбата за пензионира-
ње на државните .службеници, а во согласност сб 
сој|уз1ниот Министер /на финансиите, Народната 
влада на Македонија То пропишуе следното 

НАПАТСТВИЕ 
еа приложуење на Уредбата за пензионирале ^ 

државните службени^: 

# 1) Индивидуални решенија по ЧЛ- 1. 2 и 3 од 
Уредбата за пензионирање на државните службени-
ци од 25 X 1945 год (Службен лист на ДФЈ бр. 86 
до б XI 1945 год.), ' за државните службеници -од 
земските учреждениѓја и установи на Македонија, 
кои на ден 1 април 1941 година имале местослужење 
на подрачието на Федерална Македонија, ако биле 
во активна служба или имале постојано Местожи-
телство на територијата на Федерална Македонија, 
ако-не биле во активна служба. — ке донесуат ми-
нистрите на односните министерства на Македонија . 

Во случај да некое учреждение, под кое спаднал 
службеникот за кого треба да се донесе решение за 
пензионирање, сега не постои, решение ке донесе 
оно а министерство кое има иста или слична надле-
жност- Ако и така не може да се определи надлеж-
носта, решение донесуе Претседателството на На-
родната влада на Македонија. 

2) Лицата, на кои се однесуат прописите на чл. 
1 2 и 3 од Уредбата за пензионирање на држ. служ-
беници^ должни се за донесува ето на решенија за 
нивното пензионирање, да поднесат на надлежниот 
орган - за донесуење на решението, непосредно или 
преку својот месен народен одбор уверение од над-
лежните власти за обстО(јателствата по чл. 2 точки 
1. 2, 3 и 4 од Уредбата за востановуење на- правото 
на пензија, како и документ за местослужбата на 
ден 1 април 1941 година- Освен тоа. споменатите 
.лица потребно е истовремено да ги пре стават и си-
те останали документи потребни за определувавте 
на размерот да пензијата, кои се бараат по чл- 31 
и 32 од Правилникот за приложуење^ на Уредбата за 
востанОвуење на правото да пензија (Служб. лист 
бр. 87/45 г-) за да се продолжи работата по опреде-
лувавте на размерот на пензијата. 

3) За сето останало, ке се посатпуе по прописи-
те на сојузната Уредба за пензионирање на држав-
ните службеници и сојузната Уредба за востано-
вувале на правото на пензија, односно Правилникот 
за №чвршл*е»>» последната-

4) Овоа напатствие влегуе во сила со денот на 
' објавувавте-

Подпретселјател на Н а р о д н а ^ Влада 
на Н. Р. Македонија 

А Арсов, е. р. 
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Народната влада на Народната Република Македо-
н к а на предлог на Министерот на трговијата и 
снабдуењето го донесе оп,оа 

РЕШЕНИЕ 
Член 1-

Сите угостителски предприатија (хотели), отле- . 
сени за народни имоти сб извршна судска одлука, до 
сега иОд раководството на Управата на народните и-
моти „УНИМА" за Македонија, се изземаат од рако-

• 



(Гф . <44 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК Б р о ј 5 

водството, н а истата и се предаваат под раководство 
то на Одделите за трговија и индустрије н а надлеж-
ните градски народни одбори во местото. 

Член 2. 
Во рок Од 15 дена, о д денот на објавувањето на 

оваа Решење, Управата на народните имоти за Ма-
кедонија е должна, да изврши предаја на претприја-
тијата од чл- 1 на одделите за трговија и ндустрија 
на надлежните градски народни одбори-

Член 3. 
Примо-пред а јата к е се врши протоколарно и ко-

мисиски. 
Член 4-

Градските народни одбори веднага по лрнема-
ње то на претпријатијата ,од чл- 1, да одредат лица 
који ке раководат и управљаваат секоје едно °д пред 
пријатната од чл. 1-

Управата се состои од 1 — 3 члена со обзир на 
ОбимОт на работата и на претпријатието или со об-
зир на значењето на претпријатието. 

Министерот на трговијата и снабдуењето води 
надзор над управљањем и раководновоо за секо,е 
едно претпријатие од чл. 1. Одлучува за прошируење 
престапуење, или спајање на друго слично предпри-
јатие. одобрава склучуењето на зајмови — кредити 
и во согласив со Министерот на финансиите- одо-
брава годишните предрачуни и биланси. 

Член 5-
Задолжителни тумачења на оваа решење дава 

Министерот и* трговијата и снабдуењето н а Н- Р- М. 

Член 6-
Одделите за трговија и индустрија при градски-

те народни одбори се должи да пробисвет правилници 
за работата и уНравлуењето со предпријатието које 
им е дадено под раководството како надлежни. 

Правилниците ги одобрава Министерот на трго-
вијата и снабдуењето на Н. Р. М. 

Член 7-
Овоа решење статуе на снага с° денот на објаву-

ењето — Скопје бр- 859 22 II 1946 год. 
- Под пр етседател на Нар. влада ТОДЕ НОШПАЛ, е. р. 

Љ. Арсов е. р. Мин. на трг. и снаб-

47 

Член 15 точка 5 од Правилникот за обр&чунуе-
ње и иаплатуење на болничките трошкови во држав-
ните болници на Федерална Македонија (објавен во 
„Службен весник" бр. 24 од 27 ноември 1945 год 

РЕШУАМ: 
да се измени и да гласи: 
Државните чиновници и пензионерите за нив и 

членовите на нивните семејства ке плакјат болнички 
трошкови по најнижиот разред од чл. 3 под а (т. е. 
20 динари дневно и по чл- 4 под а) т. е. 30% за опе-
рации- Истите ке плаќаат болнични трошкови во тој 
случај ако не се ослободени со некои став на чл. 14 
од Правилникот. 

Министер на народното здравје 
Др. В. Попадич е. р-

4 8 \ \ Ц * 
На основаше на Уредбата за одредуење и кон-

трола на цените. Земскиот уред за цени го доне су е 
следното• 

РЕШЕНИЕ БР. 13 

Се анулира" Решението бр. 231 од 18 ХИ 1945 
година за мак сим ирање «а цените на сухомеснОтите 
пооизводи. а влага во сила Решението на Сојузниот 
Vоед за цени бр- 64 „Службени саопштенија" на 
Савезниот уред за цени бр. 5/1 II 1946 година. 

Земски -Уред за" цени 
Директор, 

Д. саботко е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
По барањето на Трпана Ристова Миноска од 

град Тетово покренат је поступок за понишТуење 
на потврдата издадена од Околискиот финаноов 
отдел во Тетово Бр- 114 од 2 I 1945 година за за,-
менуење на окупаторски банкноти серија „Ч" и „Ш" 
на сума од 17.250 лева 

Се покануе секоја који је има горната потврда 
да во рок од б месеца од денот на објавуење во 
„Службениот весник, на Н- Р. М." истата е донесе 
во овој суд или да стави приговор против пони-
штуењето оти после овој рок потврдата ке се огла-
си за поништена-

Околиски народен суд Тетово Број 1484 
70 

По барањето на Вероника Леро Сапи, од Скопје, 
бр. р. 262, се покрена поступок за амортизација за 
поништуење потврдата издадена од Градската ште-
дионица Скопје, серија бр. 36268, на 21.500.— лева, 
,,Ч" и „Ш", која е зигубена. 

Се покануе секој кој ја има горната потврда 
ла во рок од 2 месеци, од денот кога овој оглас 
биде објавен во „Службен весник на Н. Р. Маке-
донија", истата ја донесе во овој суд, или да стван 
приговор пратив поништуењето, во противен слу-
чај после овој рок потврадата ке се огласи за по-
ништена. 

Од Околискиот народен суд во гр Скопје, бр. 
262-46 год. 
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По барањето на Асим Али 'Халим, од гр. Ско-
пје, ул. 178 бр. 14, бр. Р. 326/46 год. се покрена 
поступак за амортизација за поништуење потврда-
та издадена од Градската штедионица, Скопје, се-
рија 37001, на 9.250 лева, „Ч" и „Ш" која е изгу-
бена. 

Се покануе секој кој ја има горната да во рок 
од 2 месеца, од денот кога овој оглас биде објавен 
во ,,Службен весник на Н. Р. Македонија", истата 
ја донесе во овој суд, или да стави приговор про-
тив поништуењето. во противен случај после овој 
рок потврдата ке се огласи за поништена. 

Он Околискиот народен судво гр. Скопје, бр 
326/46 год. 
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По барањето на Спасе Т- Чаков, од село Љубан-
це, бр. Р. 104, се покрена поступок за амортизација 
за поништуење потврдтата издадена од Градската 
предионица* Скопје, серија бр. 031832, на 6.250 ле-
ва, „Ч" и , ,Ш"'која е изгубена. 

Се покануе секој кој ја има горната потврда да 
во рок од 2 месеца, од денот кога овој оглас'биде 
објавен во ,,Службен весник на Н. Р. Македонија", 
истата ја донесе во овој суд, или да стави приговор 
против пОништуењето, во противен случај после 
овој рок потврдата ке се огласи за поништена. 

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, бр 
104/46 год. 

73 
РАЗНИ ОГЛАСИ 

ОБЈАВЛЕНИЕ 
Се известуат сите членови на НабавнОпотребител-

нз кооперација „ШАР" во Тетово, дека редовното го-
дишно општо собрание на кооперацијата ке се Одр-
жи на ден 10 март 1946 г. вОг9 саатот пред пладне 
во Младинскиот дом со следниот дневен ред: 

1) Избор на секретар и два з а в е р е л а на за-
писникот; 

2) Извештај на Управниот и Контролниот одбор 
за работата во 1945 година; 

3) Примање .на годишниот биланс (Сметка "загуби 
и печалби") и рааподелуење на чистата печалба сог-
ласно чл- 76 Од Правилникот; 

4) Давање разрешница на Управниот и Контрол-
ниот одбор за работата во 1945 година 
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5) Предлог и одобрење на буџетопроектот за 
1946 година; 

'6) Давање полномошно, на Плен умот за °дреду-
ење висината на гаранцијата за намештеииците во ко 
операцијата; 

7) Давање полномошно на' Пленумот да може да 
склучи заем во Македонската стопанска банка во из-
нос на 2.000.000 динари. 

8) Унознавуење со новоостворената ситуација во 
годишниот извештај и положбата н а билансот во бив-
чинов- задруга и примање на истата состојба; 

9) Избор на новиот Пленум на Управниот одбор 
од 25 члена и, 10 заменика и 

10) Евентуални. 
Се покануат сите ^оператори да дојдат на собра-

нието, како би можеле да се земат р е ш е н и ј а п о сите 
точки од дневниот ред- ио. колку не дојдат потребниот 
бр ој на членовите, собранието ке се одложи за 7 де-
на подоцна т. е- за 17 март 1946 година, кога ке се 
одржи во истото време со истиот дневен ред и на 
истото, место со оној број кооператори кои ке бидат 
присатни. 

Од управата 

Се одр е чу ам од мојата жена Наталија родена 
Арсевска. Направени долгови на мое име не ги при-
знавам- Ке поведем бракоразводна парница. 

Никола Н. Трајков 
трговец од Куманово 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Потврдата издадена од Околискиот Народен 

Одбор финансов оддел во гр. Прилеп Бр. 292565 од 
30-1-1945 (година% на износ од 9-250 лева од банкноти 
Серија „Ч" и „Ш" е изгубена. Е огласуам за не-
валидна. . 

Тасе Секулов Белкоски 
ул. 9 септември Бр. 10 гр. Прилеп 

Н А Р Е Д Б А Бр. 4479 

Зада се види уште колку афион — стара ре-
колта и реколтата 1945 год., останал не откупен 

Н А Р Е Д У А М 

1) Сите производители и иматели на афион — 
стара или реколта 1945 год., да го декларират пред 
народните Одбори. 

2) Рокот за декларирање е до 30 март 1946 под. 
3) Оваа Наредба ги одменуе досегашните наредби 

и саопштениај за декларирање на афионот. 
4) Непостапилите по оваа Наредба ке се сме-

таат за уживатели и ке сносат законска одго-
ворност. 

М И Н И С Т Е Р 
на трговијата и снабдуењето 

Т. Ношпал, е. р. 

Согласно писмата Бр. 414/11 од 14 II 1946 год. на 
Министерството на земјоделието и шумарството, 
Земски уред за цени го донесу е следното 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 10 

Се максимира цената на анатомот од производи-
телот франко околиски центар дин. 21. 

О в о а Решение ^влша во сила од денот на обја-
вуењето во весник „Нова Македонија". 

Земски! Уред за) цени 
Директор ̂  

Д. Саботко, е. р ' 
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Војните документи издадени од Инвалидски дом 
во Загреб — на име Асан Рамизов од гр. Скопје се 
изгубени и се агла суат за невалидни. 

Асан Рамизов, од гр. Скопје 
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Супруга ми Марица родена Јованова, која ме 
напуштила безразложно кога сум бил во Југ.-Ослоб. 
воска и не ади била верна како супруга, ме ја при-
знавам за жена, ако не се врати во рок од месец 
дена-

Стопан Трпески 
од Железна Река, гостиварско 
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Супругама Елена Трпкова Петкова од гр. Стру-
га ме н а п у с н а през 1944 година. Е пОкануам да во 
ро« од седум дена од објавуењето на овца оглас 
во ^Службен весник на НРМ" се врати при мене, 
во противно ке повела бракоразводна парница. 
Трајко Петков од гр. Струмица. 
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Сопствениците на тапиите депоновани за долг 
при банката „Стара Србија", можат да ги земат 
при Француско-српска банка А. Д- филијала'Скопје-
25 

С О Д Р Ж А Л 

9. Уредба за млекОработуењето стр- 39 
0". Уредба за укинуење на Повелбата на АСНОМ 

од 19 II 1945 _ • стр- 41 
1, Уредба за создавање на Уредба за шумско 

и шумско инд. претпријатија 
ЅГ\Ур;едба за изменуене и дополнение на Ре-

^шењ- на Нар. влада V"*" 
3. Уредба за орган®, ј ќ х земјодел. мат. служба 

' јво Н- Р. М. ' стр. 42 
4. 45. Напаствица за приложуење на Уредбата 

за пензионирање на држ. службеници. 
6.-^Решение на Мин. (на трг. и с^а,бд, стр. 43 
7. Решиће на. шш^ст. на нар. здравје 
8. Решење на 3. У- Ц^ стр. 44 

Број 5 
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