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Воз о т о в а на член 79 став 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија, Владата на Народна Република Ма-
кедонија, по предлог на Министерот за земјоделие донесува 

У р е д 5 ^ 
-П ОГММПАИ,Е ГЛДЛН4 ДИРЕКЦИИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ЗЕМЈО П Р НЕКИ И СТОЧАРСКИ СТОПАНСТВА НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Министерството за земјодетие на Наводна Репу-

блика Македонија се оснива Главна дирекција на државни-
те земјоделски и сточарски стопанства. 

Главната дирекција на државните земјоделски и сто-
чарски стопанства е административно-оперативен раково-
дител на земјоделските и сточарски стопанства од репу-
бликанец значење. 

Седиштето на Главната дирекција е во град Скопје. 
Член 2 

Главната дирекција има надлежност која што со за-
кони и уредби и со други прописи е дадена на- админи-
стративно-опеоативните раководители на државните стопан-
ски претпријатија и ги поевзима сите работи, права ч об-
врски од укинатата Главна дирекција на државните земјо-
делски стопанства во Скопје и Главната дирекција на др-
жавните сточарски стопанства во Скопје. 

Член 3 
Главната дирекција на државните земјоделски и сто-

чарски стопанства е под непосредно раководство на Мини-
стерот за земјоделие. 

Член 4 
На чело на Главната дирекција стои Главен директор, 

кој што непосредно раководи со сите работи на Главната 
дирекција. 

Член 5 
Главната дирекција се дели на сектори и тоа: 
Сектор на производството — со кој што раководи ди-

ректор на производството, кој што е уедно и заменик на 
Главниот директор. 

Плански сектор — со кој што раководи директор на 
планот. 

Комерцијален сектор — со кој што раководи дирек-
тор за комерцијални работи. 

Кадровски сектор — со кој што раководи шеф за 
кадровски работи. 

Член 6 
Главната дирекција има секретаријат, со кој што ра-

ководи секретар. 
Секретарот раководи со правните и општите работи 

на Главната дирекција. 
Член 7 

Главниот директор го назначува Министерот за земјо-
делие во согласност со Претседателот на Владата. 

Член 8 
Главниот директор со директорот за производството, 

директорот на планот, директорот за комерцијални работи, 
шефот за кадровски работи и секретарот сочинуват коле-
гиум на Главната дирекција. 

Со колегиумот раководи Главниот директор. 
Колегиумот е советодавен орган на Главниот дирек-

тор, кој што тој го свикува при решавањето на сите пова-
жни работи и начелни прашања, а нарочно при решавање-
то на важни технички прашања и важни прашања на опе-

ративното раководство како што се: изработувања на план, 
организација на претпријатија, скл,учување на важни до-
говори. реконструкција, рационализација, нацрти на правни 

" прописи и слично. 
Ако Главниот директор не се сложи со предлозите 

на колегиумот, секој член на колегиумот може да б^оч за 
тоа да одлучи Министерот. Тоа не го задржува извршува-
њето на наредбата на Главниот директор. 

Член 9 
Главната дирекција води книговодство в администра-

ција по принципите, кои што важат за државите стопански 
претпријатија. 

Член 10 
Поблиски ПРОПИСИ за организацијата и работењето на 

Главната дирекција и ?а овластување на Глгвннот директор 
и другите директори, ќе донесе со прави,тиик Министерот 
за земјоделие. 

Член И 
Со влегувањето во сила на оваа уредба се умнава 

Главната дирекција на државните земјоделски стопанства 
во Скопје и Главната дирекција на државник сточарски 
стопанства во Скопје и престанува да важи Уредбата за 
оснивање Главна дирекција на државните земјоделски сто-
панства п^и Министерството за земјоделие ч ШУМЗРСТВ̂  "а 
Народна Реп^дика Македонија 'Службен ВРСНИК на НРМ 
бр. 1 (48) и Уредбата за оснивање Главуч дирекција на др-
жавните сточарски стопанства на Министерството за зе-
мјоделие (Службен весник на НРМ бр. 18/48 г.) 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 4025. 30-у1-1949 год., Скопје. 

Министер за земјоделие, Претседател на Владата, 
В. Ацева, с. Р. Л. Колишевски, с. р. 
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Воз основа на член 29 т. 3 во врска со член 11 точ. 
13 и 14 и член 3 точка 8 од Законот за Петгодишниот план 
на развитокот на народното стопанство на Народна Репу-
блика Македонија во годините 1947-1951 година, точка 1 од 
Наредбата на Владата на ФНРЈ за производството и ОТКУ-
ПОТ на сортна и друга семенска стока на житарици („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 7/49), а на предлог на Министерот 
за земјоделие, Владата на Народна Република Македонија 
донесува 

VI" тпѓ ^ јпг. ^ 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И ОТКУПОТ 
НА СЕМЕ ОД ФУРАЖНИ И ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ 

I. 
Со цел да се обезбедат по планот предвидените ко-

личини семиња од фуражни и градинарски култури и да 
се обезбеди сеидбата во 1949/50 година, околиските и град-
ските одбори ќе го обезбедат производството и откупот на 
семе од фуражни и градинарски култури во количини пред-
видени по планот за семепроизво летно во 1949 година, а 
во рамките на засејкните површини на своето подрачје. 

За таја цел околиските и градските народни одбори, 
до колку со контрахирањето не го обезбедиле производ-
ството на семето од градинарски и фуражни култури, ќе 
издвојат и блокираат површини засејани со фуражни и гра-
динарски култури како би се наполно извршил планот на 
производството и откупот на семенската стока. 

И. 
Издвајањето и блокирањето на површините од точка 
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1 на оваа наредба ќе се врши на имотите на земјоделските 
стопанства од локално значење, на селанските работни за-
други и на приватните производители. 

Се изземаат од издвајање и блокирање површините 
засејани со наведените култури до 10 април. 

III. 

Околиските и градските народни одбори ќе издадат 
на секој производител решение на блокираниот посев, кое 
мора да содржи: површината и врстата на посевот кои се 
блокираат. количината на семето која треба по хектар да 
се произведе и предаде, како и рокот и местото на преда-
вањето. За блокирањето на семето на грашак и граорица, 
околиските и градските народни одбори ќе издадат реше-
ние најдоцно до 7 VII 1949 година, а за семето луцерка и 
црвена детелина до 10 VII 1949 година. 

IV. 
Пои одредување на површините кои ќе се издвојат 

и блокираат, околиските и градските народни одбори ќе 
водат сметка за големината на површините засегани со фу-
ражни и градинарски култури, за незаоазеноста на посе-
вите со видина косина, како и за бројот на добитокот на 
односното стопанство, така да на овој добиток се обезбеди 
доволно храна до новата жетва. 

V. 
За обезбедување на семето од луцерка и црвена де-

телина ќе се издвојат и блокиг^ат само оние површини кои 
што се засегани во текот на 1947 година и во поранешните 
години и тоа во другиот откос. 

VI. 
Околискиот и градскиот народен одбор се должи да 

водат контрола: 
а) да производителот не ги покоси фуражните култури 

односно не ги собере градинарските култури преди созре-
вањето на семето; 

б) да се произведеното семе на време оврши од-
носно собере; и 

в) да се свршеното односно собраното семе на време 
предаде на семенските откупни претпријатија. 

Оваа контрола ќе се врши како на контрахираните 
така и на издвојените и блокираните површини. 

VII. 
Со казна попоавителна работа до еден месец или со 

парична казна до 10.000 динари до колку радњата не со-
држи одбележоци на кривично дело. ќе се казни лице: 

1) кое ги покоси односно собере контрахираните или 
блокираните површини преди созревањето на семето; 

2) кое не го оврши односно собере на време произ-
веденото семе; и 

3) кое не го предаде семето во определениот срок 
и во одредените количини. 

VIII. 
Со парична казна до 5.000 динари, до колку радњата 

не содожи одбележоци на кривично дело, ќе се казни: 
1) лицето по чија кривица не е извршено блокира-

њето на посевот во определениот срок; и 
2) лицето кое што не ги изврши предвидените работи 

во' точка VI од оваа наредба. 

IX. 
За прекршоците од точка VII на оваа Наредба адми-

нистративно казнени постапки водат и казни изрекнуваат 
извршните одбори на околиските и градските народни 
одбори. 

За прекршоците од точка VIII од оваа Наредба адми-
нистративно—казнени постапки водат и казни изрекнуваат 
извршните одбори на обласните народни одбори. 

X. 

Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 
Број 4.056 4 јули 1949 година 
В. Ацева с. р. 

Министер за земјоделие, 
Претседател на Владата, 

Л. Колишевски с. р. 

155 
Републнканската изборна комисија на Народна Репу-

блика Македонија, врз основа на член 21 ст. 3 точ. 2 и 
член 22 и во врска со член 20 ст. 2 од Законот за избор на 
одборници за народните одбори, по предлог на Извршни-
от одбор на Народниот одбор на град Струмиц,а, донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
=а измена во составот на Градската изборна комисија 

за град Струмица 

I. — Поради иселувањето се разденуваат од должно-
ста сите членови на Градската изборна комисија за град 
Струмица и место нив во оваа комисија се изменуваат: 

1 ) За претседател: Арапов Љ у б е , судија на Околиски-
от суд од Струмица; 

2) З а секретар: Аризанов Перо, од Струмица; 
3) За членови: Зеленкова Тинка, од Струмица, Ристо-

манов Димитар, службеник од Струмица и Витанов Миљо, 
службеник од Струмица. 

II. — Ова решение да се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија" и да се достави на Из-
вршниот одбор на Народниот одбор на град Струмица. 

Бро ј 190, 25-VI" 1949 година, Струмица 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИ.ЈА 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
П. Коробар, с. р. Панта Марина, с. р. 

156 
Врз основа на чл. 85, 86 и 87 од Законот за избор на 

одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околи-
скиот народен одбор во Кичево издава следното: 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРНИЦИ 

ЗА околискиот НАРОДЕН ОДБОР ВО КИЧЕВО 
Се распишуват избори за избор по еден околиски на-

роден одборник во следните изборни единици: 
1) Во Кленовачка изборна единица бр. 15 која сочи-

нуват селата: Кленовец и Половен; 
2) Во Осојска изборна единица бр. 28 која сочинуват 

селата: Осој, Кнежино и Раштани; 
3) Во Староечка изборна единица бр. 37 која сочи-

нуват селата: Старовец и Атишта; 
4) Во Зајашка изборна единица бр. 63/Ш која сочи-

нува селото Зајас; и 
5) Во Малковечка изборна единица бр. 16 која сочи-

нуват селото Малковец. 
Изборите ќе се одржат во недела на ден 14 август 

1949 г. а да ги спроведе Околиската изборна комисија за 
Кичевска околија. 

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
во Кичево бр. 9484 од 1 јули 1949 година. 
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