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Бр. 35 Скопје, сабота 20 ноември 1948 год. Год. IV 

Ракописите се испраќаат во дупликат н а а д р е с а . „Службен 
Бесник на НР Македонија" Пошт, фах, 51: Скопје. Ракопи-

сите не се в р а н ^ т . Телефон на редакцијата и 
администрацијата 696. 

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година 
износи 250 динари за едно полугодие 125 динари. 

Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ, — Централа 
за НРМ — Скопје 8.905.812. 

Брз основа чл. 78 став 2 од Уставот на НРМ во врска со 
чл. Оо став 4 од Општиот закон за народните одбори и во 
рамки«; на Општото напатствие на Владата на ФНРЈ за ос-
ки аање повереници ва во околиските и градските народни од 
б е н и реорганизацијата на управниот апар:н на народните 
од бири, по предлог од Претседателот на Владата, Владата 
на Народна Република Македонија ја донесе следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВЕРЕНИШТВА ВО ОКОЛИ-
СКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И ЗА РЕОРГА-
НИЗАЦИЈА НА УПРАВНИОТ АПАРАТ НА НАРОДНИТЕ 

ОДБОРИ 

Член 1 
Во околиските и градските народни одбори ќе се орга-

низираат повереништва и ќе се изврши реорганизација на 
управниот апарат на народните одбори по прописите на оваа 
уредба. 

Член 2 
Со повереништво односно со контролна или планска ко-

мисија раководи еден член на извршниот одбор како пове- • 
рени« на извршниот одбор за соодветна гранка на државна-
та управа односно како ппетседател на контролната или 
планската комисија. 

Изузетно може еден повереник да раководи со две по-
вереништва. 

поверениците односно претседателите на контролната 
и планската комисија одговараат за својата работа односно 
за работата на своето повереништво (комисија) на изврш-
ниот одбор и на соодветниот повисок орган на државната 
управа (на министерство, на комисија, на повисоко повере-
ници во). 

Член 3 
Извршниот одбор на околискиот односно градскиот на-

роден одбор може да ги има по правило следните повере-
ништва: 

1) околиска (градска) планска комисија, 
2) околиска (градска) контролна комисија, 
3) повереништво за земјоделие и шумарство, 
4) повереништво за трговија и снабдување, 
5) повереништво за комунални работи, 

6) повереништво за индустрија и занаетчиство, 
7) повереништво за финансии, 
8) повереништво на трудот, 
9) повереништво за просвета и култура, 

10 повереништво за народно здравје, 
11) повереништво за социјални грижи, 
12) повереништво за локален саобраћај. 

Покрај това можат, каде што условите нарочно бараат, 
како посебни да се издвојат овие повереништва: 

повереништво за туризам (во изразито туристички кра-
ишта), 

повереништво за градежи (во краиштата со јака гра-
дежна дејност); 

повереништво за шумарство (во изразито шумски краи-
шта и каде се поголеми шумски комплекси под локална 
управа); 

повереништво за рибарство (во краиштата каде е ри-
барството главно занимање на мнозинството од населението). 

Во помалите околии можат да се соединуваат поедини 
повереништва и тоа: 

повереништво за комунални работи со повереништвото 
за индустрија и занаетчиство; 

повереништво за народно здравје со повереништзото 
ва социјални грижи. 

Во поедини околиски и градски народни одбори рабо-
тите на повереништвото за локален саобраќај можат да се 
поверат и на управата за локален сообраќај во Оклопот на 
повереништвото за комунални работи. 

Член 4 

Општа реорганизација на управниот апарат на изврш-
ните одбори како и оснивање на нови повереништва ги вр-
ши извршниот народен одбор во согласност со Владата. 

Внатрешната реорганизација на поедините повергпи-
штва може да ја врши извршниот народен одбор во соглас-
ност со ресорниот министер. 

Министрите можат да даваат на извршните народни од-
бори напатствија за реорганизација на органите на државниов 
апарат од својот ресор само во согласност со Претседателот 
на Владата. 

Член 5 
Претседателот и секретарот на извршниот народен од-

бор ја спроведуваат општата политика на народниот одбор 
и на извршниот народен одбор и ја координираат целокупна 
та работа на управниот апарат на народниот одбор. Претсе-
дателот во главно раководи со остварувањето на политич-
ките смерници на народниот одбор и на извршниот одбор, $ 
секретарот со координација на управата. 

Член 6 
Качо свој апарат за општа управа и координација иа« 

вр.л»..<»г одбор има секретаријат, во кој што се навоѓаат« 

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 
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персонален отсек, служба за евиденција, управен отсек, от-
сек за граѓанското состојание, правна служба, катастарски 
Јгред, војин отсек, служба на општата администрација и дру-
/и организациони единици, основани со решение од Владата. 

Член 7 
Внатре во повереништвата можат за одредени работи на 

државната управа да се осниваат: управи, одделења, отсе-
ли, реферати и други организациони единици (на пример, 
инспекции, плански групи, инструкторски групи, оперативни 
Тупи , секретаријат^ служби и т.н.). 

Член 8 
Управи е потребно да се осниваат за оние издвоени и по-

обилни групи работи при кои што извршниот одбор има и 
општи регуларни задатоци во однос спрема другите органи, 
установи и граѓаните, како и истовремено непосредно рако-
водеа е со локални стопански или други установи. 

На чело на управата стои шеф на управата кој што за 
својата работа одговара на повереникот односно преку не-
го на извршниот одбор и на повисоките управи. 

Шефот на управата има право да потпишува во името на 
управата, врз основа на прописи од повисоките органи или 
врз основа на решенија од извршниот одбор. 

Одделенија и отсеци можат да се осниваат за поедини 
групи работи со цел за правилна и стручна обработка на 
лоедини прашања. 

Инспекции можат да се осниваат само врз основа на 
посебни сојузни и републикански прописи. 

Групите ги оснива извршниот одбор за решавање на 
лосдини задатоци. 

Член 9 
Со средствата на производството, со прометот на имо-

тите (добрата), со транспортните средства, со недвижности-
те кои што имаат локално значење раководи по правило на-
родниот одбор преку своите претпријатија и дирекции кои 
што се под непосредно раководство на соодветното повере-
ништво или управа. 

Дирекции како непосредни администратизно-оперативни 
раководители и повисоки форми на организација на прет-
пријатија ќе оснива народниот одбор кога постојат повеќе 
еднообразни претпријатија. 

Член 10 
Кон повереништво, како и кон поедини управи можат 

д.| се основаат совети кои што ќе ја помагаат работата на из-
вршниот одбор на односното подрачје. 

Советите можат да бидат составени од претставители на 
друштвните организации, од претставители на сојузните 
и републиканците претпријатија и установи, како и од по-
едини граѓани. 

Советите ги поставува извршниот одбор ка предлог од 
повереникот. 

Член И 
Со поголемите месни народни одбори (на пример: во 

градинката) можат па се основаат г.овереништва во духот 
ма прописите од оваа уредба према решение од Владата. 
Ири тоа можат да се соединуват поедини повереништва на-
ведени во чл. 3 на оваа уредба. 

Член 12 
Со цел за реорганизација на управниот апарат на народ-

лите одбоен Владата ќе образува комисија за раководење со 
реорганизацијата на управниот апарат на народните одбори 
при Претседателството на Владата, а Претседателот на Вла-
дата ќе образува подкомисни за поедини народни одбори 
односно за група народни одбори. 

Подкомисните ќе бида! составени од 3 до 5 члена Тие 
ќе се образ} асат (поставуваат) најповеќе за група од пет 

народни одбори. 
Комисијата при Претседателството на Владата ќе ракон 

води со работата на подкомисиите. 

Подкомисијата заедно со извршниот одбор на односни-
от народен одбор ќе предложи на Владата, преку Комисијата 
при Претседателството на Владата, најдоцна до 1 декември 
1948 година конкретна организација на управниот апарат на 
народните одбори како и оквирни предлог на систематиза-
цијата. 

Комисијата при Претседателството на Владата ќе пре-
гледа н ќе реши за предложената реорганизација, внесувај« 
ки потребни измени, најкасно во срок од 7 дена. 

Владата со свое решение ќе ја одреди конечната реор-
ганизација на секој поедин народен одбор најкасно до 13 де-
кември 1948 година. 

След решението на Владата, извршните одбори на на« 
родните одбори ќе ја извршат реорганизацијата до 31 декем-
ври 1948 година и ќе ги свикаат заседанијата на народните 
одбори најдоцна до 1 март 1949 година, на кое што ќе го 
предложат статутот на народниот одбор, во кој што ќе вие« 
сат основите на реорганизацијата на управниот апарат спре-
ма решението на Владата. 

Член 13 
Поблиски одредби за извршување на оваа уредба па 

потреба пропишува Претседателот на Владата. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното обје 

вување во "Службен весник на НР Македонија" 
Број 14148. 14 X 1948 год. — Скопје. 

Министер на комуналните Претседател на Владата 
работи Л. Колишевски, е. р. 

Арх. К. Георгиевски, е. р. 

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на 
Народна Република Македонија за донесување уредби по 
прашањата од народного стопанство и обновата на земјата 
на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Вла-
дата на Народна Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОТКУП НА ОРИЗОВА!А АРПА (НЕЛУПЕН ОРИЗ) 
ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОДИНА 

- Ч л е н 1 
Во чл. 3 став 1 после думи те "така и ка" се додава ду-

мата "сите". 
Член 2 

Чл. 3 став 5 со изменува и гласи: 
"Месниот народен одбор, со оглед на економската моќ 

и бројот па членовите ка домаќинствата ка земјоделските 
стопанства, а со согласив со извршниот одбор на околискиот 
народен одбор за договорените (коитрахираните) количе-
ства оризова арпа може ДЈ ГО ограничи износот НА боновите 

— за купување индустриска стока по пониски единствени 
цени, — ко, ограиичението ке може да биде по малко од из-
носот кој што одговара на куповниот износ за 2.000— кгр, 
оризова арпа. 

Член 3 
Ова уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 13.ЅС9, 5 XI 1948 год., - Скопје. 

Министер за трг. и снабдување Претседател на Владата 
т НР Македонија, на НР Македонија 

А. Каневче, е. р. Л. Колишевски, е. р, 
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/Врз основа чл. 1 од Законот за овластување на владате 
на НР Македонија за донесување уредба по прашањата «>г 
народното стопан^ в«, и обновата на земјата, на предлог на 
Министерот ЗА трговија и снао/овање, Владата НР НР Маке-
донија ја донесува следната 

У Р I. Д Б А 
ЗА ОТКУП НА ГРАФ ОД РЕКОЛ! АТА 1948 Г ОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 
Се цел да се обезбеди правилното снабдување на работ-

ниот нароч се » раф ве економската 1948-1349 година ќе се 
изврза задолжителен откуп на граот. 

Под задолжителен откуп се подразбира должност на се-
кој производител, земјоделска трудова задруга и државно 
земјоделско стопанство да V. г кг.га.ит на државата врз осно-
ва ј>9 ш*>пи< нд ог>е? уо?"г<5 опт* делени количества граф 
по цените определени од Владата на ФНРЈ. 

Чл. 2 
Покрај количества^ граф, кој што треба задолжително 

да се предадат на државата по прописите на оваа уредба, 
производителите и земјоделските трудови задруги можат 
да и продадат на државата и пргостаналите количества граф 
(слободните одбитоци) под условите кои што се прописани 
со Уредбата за продажба на темјоделски производи, сврзаил 
со право а еупувањг одредени индустриски производи по 
пониски чинствени цени. За преданието количество сло-
бодни одвишоци граф гне добиваат покрај куповниот износ 
во пари и бонови за купување на индустриска стока по 
пониски единствени цени. 

Чл. 8 
Производителите можат пред бербата да склучуваат до-

говори за продажба на граф (да контрахират) и това, како 
на количествата ион што се должни задолжително да ги 
предадат по прописите на оваа уредбе така и на сите свои 
слободни одбитоци. 

КОЛИЧЕСТВОТО граф кое што се откупува врз основа на 
така склучените договори (конципирања) се урачунаваат во 
задолжителен откуп. 

Контрахираното количество граф ќе се исплатува со 
15% повеќе од определените државни (сврзани) цени. 

За договорените (контрзхиоаните) количества граф про-
изводителите добиваат покрај куповниот износ во пари и бо-
нови за купување на индустриска стока по пониски един-
ствени цени ао големината на куповниот износ. 

Производителите, кои што однапред ќе склучуват дого-
вори за продавање на својот граф имаат право на 38% аванс 
Од вредноста на договореното количество граф. како во го-
тови пари. односно акредитивни чекови гака и во бонови за 
Купување на индустриска стока по пониски единствени цени. 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОГКУПОТ 

Чл. 4 
Количеството граф кое што има обавезно да се отку-

пува на подрачјето на поедини околиски одбори се опре-
делува со општ републикански план за откуп на граф, кој 
што го донесува Владата на НИ Македонија на предлог на 
Министерот за трговија и снабдување и Министерот на зе-
мјоделие. 

Чл. 5 
На основнине добавениот републикански план за ОТКУП 

на граф извршниот одбор на околискиот народен одбор лп-
ставува план ?а откуп на граф за све ето подрачје и одре-

дува »ои количества раф » во кои срокови има Да се до 
куиуиат на подрачјето на поедини месни народи одбори« 

При составување па планот за откуп на граф и одреду-
вање количествата на истиот за поедини мссни народни од* 
бори извршните одбори на околиските народни одбори 
должни се да водат сметка и за економската сила, стопан-
ска структура, плодноста и големината на површините ка* 
сејани со граф. 

чл. е 
На основание планов за откуп на граф добивен од извр-

шниот одоор на околискиот народен одбор местен народен 
одбор составува план за откуп на граф на своето подрачје« 
одредувајќи количествата граф, кои што се должни да Ш 
испорача! поедини производители. 

КАКО СЕ УТВРДУВА КОЛИЧЕСТВОТО ЗА ЗАДОЛЖИ« 
ТЕЛЕН ОТКУП НА ПОЕДИНИ СТОПАНСТВА 

ЅЛ, I 

За да се одреди вкупното количество граф, кое што пое-
дини стопанства се должни да го предадат на државата, ма-
сниот народен одбор мора пред бербата да го установи одви* 
шокот на приносот за секое одделно стопанство. 

Тој одвишок на приносот се установува на тој начин, што 
се од чкупниот принос одбиват количества нужни за семе и 
това до 8 кгр. граф на 1 декср како меѓу култура и до 10 
кгр. како култура, и по 25 кгр. за исхрана на секој члел 
од стопанството. 

Количествата на одвишоаи се угар ду ват поодделно за 
секое земјоделско стопанство во врземе на стасувањето ну 
граот со сг тод на просечниот принос во поодделни делови наѓ 
атарот по дегар и квалитетот на земјиштето. 

Чл. 8 
Месниот народен одбор ќ-> го одреди количество иа 

граф, кое што секое стопанство е должен да го предаде на 
државата и това: 
1. Од 2—3 хект. обработеа површина 50% од вишокот 
2. Од 3—5 хект. обработива површина 50—60% од вишокот 
3. Од 5—8 хект. обработива површина 65—75% од вишокот 
4. Од 10 хект. обработива порвшина 75—90% од вишокот 
5. Преку 10 хект. обработива површина 90—05% од вишокот 

При одредување на задолжителната испорака месниот на-
роден одбор е должен да го примени оној процент, кој на}« 
повеќе одговара на економската моќ, структурата, плодноста 
и големината на засејаните површини на това стопанство, 

Чл. 9 
Утврдувањето на задолжителната испорака го врши иа* 

вршниот отвор на месниот народен одбор на својата седница. 
Од лако ќе го утврди распоредот на откупот на поедини сто-
панства во месните народни одбори составуват список на 
стопанствата по образецот, кој што го пропишува Мини« 
етерот за трговија и снабдување, а з з ко ј што за секое сто-
панство се внесуват задолжителните количества на граф за 
испорака. 

Зл извршениот распоред за задолженијата месниот и к 
роден одбор ќе ги извести производителите. 

По извршениот распоред за задолжителните испораки 
произзодктелите имат право ЈО срок од три дена по соопшту« 
вањето да вложат жалба до извршниот народен одбор на 
околискиот народен одбор преку својот местен народен 
одбор. 

Чл, 10 
Пополнетите списоци во три примерна заедно со евел« 

туалните жалби месните народни одбори ги доставуват до 
и? прнгшот одбор на околискиот народен одбор на одо-
брение. Извршниот народен одбор на својата седница ќ§ 
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ш е р и т преглед И1 поднесенине списоци и жалом. Ако најдо 
дека распореде! за »адслжмчлните испораки не е правилно 
извршен, ќе изврши нужни исправки. По извршениот пре-
глед и одобрени* извршниот одбор на омажениот народен 
одбор доставува еден примерок од одобрените СПИСОЦИ на 
месниот народен одбор, вториот врмиерок на претпријатие/« 
овластено за откуп на граф, а третиот примерок го задржаа* 
аа себе. 

- На основание потврдениот список месниот народен од-
бор им издава на производителите писмено решение ва за-
должувањето. Во решението се одредува количеството граф. 
кое што производителот е должен да го испорача, како в 
токот за испорака. 

Чл. И 
Задолжителните количества граф ва земјоделските тру-

дови задруги и земјоделските задруги ги определува извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор. Одвишокот на 
приносот ќе се установи согласно чл. 7 став 2 од озаа уред-
ба. Од така установениот одвишок извршниот одбор па 
околискиот народен одбор може да одреди до !И)% за ва-
цо и кителната испорака. 

Против Решението на извршниот одбор на околискиот 
народен одбор земјоделските трудови задруги и земјодел-
ецот задруги имаат право да вложат жалба до Министер-
ството з*. трговија к снабдување во срок од три дена од 
денот на соопштувањето. 

4л. »<. 
државните земјоделски стопанства должни се да ги 

ПЈП*'»»дат сите свои одвишоци граф. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Но колку делото не содржи елементи на кривично дело, 

ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со попра-
в и л н а работа до 3 месеци лицата што се должни да про-
да ват граф по прописите на оваа уредба. 

а) ако без причина или намерно не ја извршат обврската 
во одреденото време; 

б) ако имаат можност, а не ја извршиле задолжителната 
обврска во одреденото количество; 

в) ако сокриват граф; 
г) ако не даваат точни сведенија; 
д) ако со својата вина не го извршат договорот за про-

давање на граф. 

За водење постапка изрежување на казна надлежни се 
извршните одбори на околиските народни одбори. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Чл. 14 > 

Министерстзото ва трговија и снабдување на НР Ма* 
хедонија ќе пропише срокови до кои производителите ќе 
Можат да контрахират. 

» Чл. 15 
Поблиски прописи по спроведувњето на ова уредба до-

несува Министерот на трговијата и снабдување« 

Чл. 16 
Ова уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 13870, 5 XI 1948 год., Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Полиповски, е. р. 

Министер за трговија и снабдување 
А Каневче, е. р. 

^ 3 6 

Врз основа ЧЈЦ I од Законот аа овластување Владата 
на КР Македонија за донесување на уредби по прашања од 
Народното стопанство и обнова на земјата, а на предлог 
на Министерот за трговија и снабдување, Владата на НР 
Македонија донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОТКУП НА КРОМПИР ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 
Со дел да се обезбеди правилното снабдување на ра-

б о т н и о т народ со компир во економската 1948-49 година« 
ќе се врши задолжителен откуп на компир. 

Под задолжителен откуп се подразбира должноста 
на секој производител, земјоделската трудова задруга и 
државно земјоделско стопанство да и продадат на државата 
врз основа на прописите на оваа уредба определени коли-
чества компир по цените определени од Владата на ФНРЈ. 

Чл. 2 
Покрај количествата компир, кои што треба задол-

жително да се предадат на државата по прописите на оваа 
уредба производителите и земјоделските трудови задруги 
можат да и предадат на државата и преостанатото коли-
чество компир (слободни ОДБИТОЦИ) под условите, кои што 
се прописани со Уредбата за продажба на земјоделски про-
изводи сврзана со право на купување одредени индустри-
ски производи по пониски единствени цени. За произведе-
ното количество слободни одвишоци компир тие добиват 
покрај куповниот износ во пари и бонови за купување ин-
дустриска стока по пониски единствени цени. 

* Чл. 3 
Производителите можат пред вадењето на компирот 

да склучуват договори за продажба (да контрахираат) и 
тоа како на количества кои што се должни задолжително 
да ги предадат по прописите на оваа уредба, така и на 
сите свои слободни одвишоци. 

Количеството компир, нег што се откупува врз 
основа на така склучени договори (контрахирања) се ура-
чунава во задолжителниот откуп. 

За договорените (контрахираните) количества ком-
пир производителите добиват покрај куповниот износ во 
готови пари и бонови за купување на индустриска стока по 
пониски единствени цени во големината на куповниот износ. 

Контрахираното количество компир ќе се исплатува 
со 25% увеличение од определените државни (сврзани цени). 

Производители кои што однапред ќе склучат договор 
ва продавање на својот компир имат право и на 30% аванс 
од вредноста на договорените количества компир, како во 
готови пари, односно акредитивни чекови, така и во бонови 
ва купување на индустриска стока по пониски единствени 
цени. 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУП 
Чл. 4 

Количествата компир, кое што има обавезно да сб 
откупуват на подрачјата на поедини околиски народни од« 
бори се определува со општ републикански план за откуп 
на компир, кој што го донесува Владата на НРМ на пред-
лог на Министерот за трговија и снабдување и Министерот 
на земјоделие. 
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Чл. 5 
На основание добиениот републикански план за 

откуп на компир извршниот одбор на околискиот народен 
одбор составува план за откуп за компир на своето под-
рачје и одредува кои количества компир и во кои срокови 
има да са откупува на подрачјата на поедини месни на-
родни одбори. 

При составувањето на планот за откуп на компир и 
определувањето количествата на истиот за поедини месни 
народни одбори, извршните одбори на околиските народни 
одбори должни се да водат сметка и за економската сила, 
стопанската структура, плодоносноста и големината на по-
вршините засејани со компир. 

Чл. в 

На основание планот за откуп на компир добивен од 
извршниот одбор на околискиот народен одбор, месниот 
народен одбор составува план за откуп на компир за свое 
подрачје одредувајќи количествата компир кон што се 
должни да ги испорачат поедини производители. 
КАКО СЕ УТВРДУВА КОЛИЧЕСТВОТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕ-

ЛЕН ОТКУП НА ПОЕДИНИ СТОПАНСТВА 

Чл. 7 

За да се одреди вкупното количество компир, кое 
ито поедино стопанство е должно да го препаде "на држа-
в а , месниот народен одбор мора пред вадењето да го ус-
Јанство. 

Рој одвишок на приносот се установува на гој начин 
што се од откупниот принос одбиват количествата нужни 
за семе и това по 180 кгр. компир на еден д«шар и по 100 
кгр. за исхрана за секој член од домакннстпото-

Количествата на одвишоците се утврдуват пооделно 
за секое земјоделско стопанство во време на стасувањево 
на компирот со оглед на просечниот принос во поодделни 
делови на атарот по декар и квалитетот на земјиштето. 

Чл. 8 

Месниот народен одбор ќе го одреди количеството 
на компир кое што секое стопанство е должно да го пре-
даде на државата и това: 

1. од 2—3 хект. обработива површина 50% од вишокот 
2. од 3—5 хект. обработива површина 50—60% од вишокот 
3. од 5—8 хект. обработива површина 65—75%» од вишокот 
4. од 8—10 хект. обработива површина 75—90% од вишокот 
б. од преку 10 хект. обработива површ. 90—95% од вишокот 

При одредувањето на задолжителната испорака мес-
ниот народен одбор ќе го прими оној процент кој што 
најповеќе одговара на економската моќ, структурата, плод-
носта на засејаните површини на това стопанство. 

Чл. 9 
Утврдувањето на задолжителната испорака го врши из-

вршниот одбор на месниот народен одбор на својата сед-
ница. Откако ќе се утврди распоредот на откупот на по-
едини стопанства, месниот народен одбор составува список 
на стопанствата по образец, ко ј го пропишува Министерот 
ва трговија и снабдување, а во кој што за секое стопанство 
се внесува задолжителните количества за испорака. 

За извршениот распоред на задолженијата месниот 
народен одбор ќе ги известува производителите. 

На извршениот распоред за задолжителните испораки 
производителите имаат право во срок од 3 дена по сооп-

штувањето да вложат жалба до извршниот одбор на околи-
скиот народен одбор преко својот местен народен одбор. 7 

Чл. 10 

Исполнетите списоци во три примерка зеадно со евенту-
ални жалби месн аот в р о д е н одбор ги доставува до изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор на одобрение. Из-
вршниот одбор на оклискит народен одбор на својата сед-
ница ќе изврши преглед на поднесените списоци и жалби, 
и ако најдат дека распоредот за задолжителни испораки не 
е правилно извршен, ќе извршат нужни исправки. По из-
вршениот преглед извршниот одбор на околискиот народен 
одбор доставува еден примерон од одобрените списоци на 
месниот народен одбор, вториот примерок на претпријатието 

_ овластено за откуп на компир, а третиот Примерок го за-
држава за себе. 

На основани«* потврдениот список месниот народен 
одбор им шлака на производителите писмено решение за 
задолжувањето. Во решението се одредува количеството 
компир, кое што производителот е должен да го испорачи 
како и рокот зз испораката. 

Чл. И 

Задолжителните количества компир на земјоделските 
трудови задруги и земјоделски задруги ги одредува изврш-
ниот одбор согласно Ч.Ј. / став 2 од оваа уредба. Од така 
установениот одвишок извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор може да одреди до 50% за задолжителна 
испорака. 

Против решението на извршниот одбор на околискиот 
народен одбор и земјоделските трудови задруги и земјо-
делските задруги имат право да вложат жалба од Мини-
стерството за трговија и снабдување во срок од три дена 
од денот на соопштувањето. 

Чл. 12 

Државните земјоделски стопанства д-,».. ;н> е ги 
предадат сите спои одвишоци компир. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 13 

До колку д е л о т не содржи елементи на кривично 
дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или 
со поправителна работа до три месеца лицата што се 
должни да продадат компир по прописите на оваа уредба! 

а) ако без причина или намерно не е извршил об-
врската во одреденото време; • 

б) ако и мат можност, а. не ја извршиле задолжител-

ната обврска во определеното количество; 

в) ако сокриват компир; 
г) ако дават неточни податоци; 
д) ако со својата вина не го извршат договорот за 

предавање на компирот. 

За водење постапка и извршување на казна надле<-
жни се извршните одбори на околиските народни одбори. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Чд. 14 

Министерството на трговија и снабдување на НР Ма-
кедонија ќе пропише рокови до кои производители- <<•• мо-
жат да контрачират. 

Чд. 15 
Поблиски прописи за спроведување на ОВ&«Ј V оса-

ва донесува Министерот за трговија и снабдување. 

Чл. 16 
Озаа уредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 13.871 5 XI 1948 година Скопје 
Претседател иа Владата на НРМ 

Л. Колтнневгки е. п. 

Министер за трговија и снабдување 
А. Каневче е. п. 

2,37 
На основачи« точка 6 алинеа 2 оа Налутете:«™ за 

извршување па Уредбата за работни книшки (Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 84 од 2 октомври 1948 год.) го про-
п и т у ј е м следното 

Н А П А Т С Т В И Е 

за образецот на потврдите кои што се и з д а в а на 
лица во трудоз однос ко« уши* немаат работни 
книшки: 
1. — Образецот на потврдат^ дека лицето кое што 

за прв пат влегува во трудов однос не е снабдено со ра-
ботна книшка е следен 

П О Т В Р Д А 

Управата за вклучување па работна рака во народ-
ното стопанство при околискиот (градскиот) народен 
одбор потврдува века лицето — 

(презиме, татково име и име ка намештеним! — ра-
— по татко роден на ден 

ботпикот) (моминско презиме не вените) 
— — — — год. во е. (г.) — — — — — — по зани-
мање — — специјалност — — — — -- - чичка 
карта бр. — со постојано местожителство во е. (г.) 

околија (град) — НР 
Македонија не е би« до сеп1 с::дГ;ден со работна книшка. 

(Печат на Управата) 

(редни број, дата и ме-
сто ка издавањето) 

Управили 

2. — Образецот се печати или пишува на машина на 
една четвртина табак од канцелариски формат. Печатниот 
образец може да биде и од помал формат. 

ч 
3. Ова напатствие влегува во сила со денот на објаву-

ван °то му во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 
Бр. 1943 год. 

Скопје 
министер на трудот на 

Народна Република Македонија« 
Боге Кузман овски, е. р. 

Скопје, 20-Х1-1948 г. — Год. IV 

На основаш« точка 19 алинеја 2 од Напатствие™ за 

извршување на Уредбата за работни книшки ("Службен лист 

на ФНРЈ" бр. 84 од 2-октомври 1948 год.), го пропишувам 

следното 

Н А П А Т С Т В И Е 

за образецот на потврдите кои што се издаваат на 
работници-(наместени^;) дека нивните работни кни-
шки се најдуваат при работодателот 

1. — Образецот на потврдата дека работната книшка 
на работникот (намештеникот) се најдува на чување кај 
работодателот е следен: 

(накг.тепование на претпријатието, установата, нзд «е>-

согласно точка 19 од Нанат-

штвото и организацијата) 

ствието за извршување на Уредбата за работни книшки 

III бр. 13937 од 25 септември 1848 год. (Сл. лист на ФНРЈ 

бр. 84/19*8 год.) потврдува дека работната книшка бр. 

на другарот — —- — — — 

(презиме, татково име и име на работникот 

роден на ден тед. 
намештеникот) 

во е. (г.) околија 

НР. Македонија, по занимање — — — — — — — специ-

јалност — кој што е на работа во ова пре кири-

ја™ е — установа, надлештво — организација се надува 

на чување кај нас. 

Печа! на претпријатието 

(редни број, дата и 
место мз издавањето) 

(потпис на работодател, одно-
сно одговор, оаководител) 

2. — Образецот се печати или пишува на машина на 
една четвртина табак од канцелариски формат. Печатниот 
образец може да биде и од помал формат. 

3. _ Ова напатствие влегува во сила со денот на об-
јавувањето му во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

4. — Во денот на влегувањето во сила на овоа Напат-
ствие престанува да важи Напатствие™ за издаван.*, по-
тврди за чување работни книшки ("Службен весник на На-
родна Република Македонија" бр. 6 од 1948 год.). 

Бр. — 1948 год. 
Скопје 

Министер на трудот на 
Народна Република Македонија, 

Боге Кузмановски, е р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРк» 
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Врз основа т. 1 под б — ст. 2 од Наредбата на Мини-
стерството за трговија и снабдување на ФНРЈ бр. 17723 од 
5 X 1948 год. ("Службен лист на ФНРЈ« бр. 86 од 9 X 1948 
год.) издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
За ограничење на издавање банови за купување инду-у 

стриска стока по пониските единствени цени на земјодел-
ците — производители од подрачјето на Народна Република 
Македонија за задолжителните испорачки на компири и 
Граф од родот на 1948 година. 

Земјоделците-лроизводители на подрачјето на Народна 
Република Македонија кои што се должни по прописите ѕа 
вадолжителниот откуп да и продаваат на државата компир 
Н граф од родот на 1948 год. имаат право за продадените 
количини на овие производи да примаат бонови за купува-
л е индустриска стока по пониските единствени цени со 
следните ограннченија: 

1) Земјодглец-производител, чија вкупна оораоотива 
површина изнесува до 8 хектари, има право да прими бо-
нови за купување индустриска стока по пониските един-
ствени цени во висина на целокупните вредности од задол-
жително продадените количини на компир и граф по одреде-
ните државни (врзани) цени. 

2) Земјоделец-производител, чија вкупна обработива по-
вршина изнесува 8 и повеќе хектари, има право да прими 
бонови за купување индустриска стока по пониските един-
ствени цена само во* висина до 40% од вредноста на задол-
жително продадените количини на компир и граф по одре-
дените државни (врзани) цени. 

Ова и тогај кога се тие количини контрахирани. 

2. 
Ова ограничење не се однесува на селските трудови 

задруги. 

3 
Ова наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 15788, 20 X 1948 год., — Скопје. 

Министер за трговија и снабдување 
К. Миловски, е. р. 

Врз основа чл. 15 од Уредбата за откуп на оризовата 
арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 год., издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА КОНТРАХМРАЊЕТО НА ОРИЗО-
ВАТА АРПА (НЕЛУПЕИ ОРИЗ) ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОД. 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАР. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. 
Производителите на оризовата арпа на подрачјето на 

Народна Република Македонија можат да склучуват договор 
ва продавање на оризова арпа од реколта 1948 год. со о-
властените откупни претпријатија ( да контрахираат) за-
кључно до 15 ноември ОД* год. 

Оваа наредба стапува на снага веднаш. 

Бр. 17091, 5 XI 1948 год. — Скопје. 

Министер за трговија и снабдување 
К. Миловски, е. р. 
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Предвид на околноста да на одборниците и пивши« 
заменици од изборните единици во град Битола бр. 50 и 
52 им престанал мандатот поради постојаното напуштање 
територијата на ГНО — Битола и смрт, на основаше на чл. 
85 точ. 3 и чл. 86 став И од Законот за избор на одборници 
за народните одбори — Извршниот одбор на Градскиот На-
роден Одбор на град Битола го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се распишуваат дополнителни избори на 26 декември 

1948 год. за две одборнички места на Градскиот Народен 

Одбор на -рад Битола, во изборните единици бр 50 и 52, 

Во смисол на чл. 10 став И а во врска со чл. 87 од 

Законот за избор на одборници за народните одбори, ова 

решение да се објави во "Службен весник" на НРММ и на 

уобичаен начин во грал Битола. 

Од Извршниот Одбор на ГНО на град Битола, 8 но-

ември 1948 год. бр. 31320. 

Врз основа точ. 7 ст.. 5 од Решението за т р о н о в и т е 
на работничко-службеничките ресторан™ и за цените во тие 
ресторани ("Службен лист на ФНРЈ" 96/48) издавам след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ВО РАБОТ!:ИЧКО-
СЛУЖБЕНИЧКИIЕ РЕСШРАПТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Цената на храната во раоотничко-службеничките 
рзсторанти на подрачјето на Народна Република Македонија 
ја одредуваат оснивачке на истите, придржувајќи се по про-
писите од гоч. 2 од Решението за трошковне ка рабогничко-
службеничките ресторани и за цените во тие ресторан«! 
("Службен лист на ФНРЈ" ор 96/48), 

2) Оскивачот е должен дена I а и к а л к у л а ц и ј а на 
истата да ги достави — преку управата (референстзото) за 
друштвена исхране на надлети . I околиски односно градска 

народен одбор до Министерства оа трговија и снабду-
вање на Народна Република Македонија — Управа за дру-
штвена исхрана поради контрола и ревизија. 

3) Овоа Решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
применува од 1 ХИ 1948 год. 

Бр. 17722, 16 XI 1948 год., Скопје. 
Министер 

за трговија и енпбдуванл 
К. Миловски е. Р» 



Скопје, 2 0 - Х 1 - т ч г - Год. IV 

Врз основа чл. 3 од Уредбата на купување на земјо-
делски производи по сврзани цени од ситнтие зимјоделски 
стопанства, а по претходно согласив со Министерот за ѕр-
говија и снабдување на ФНРЈ и Претседателот -«п Природ-
ниот совет на ФНРЈ, издавам следен 

Б И Л Т Е Н 
За сврзаните цени за производите кои СИ .».ЈУ.ЈУ 

ваат од ситните земјоделски стопанства, 

1. 
Шипки по цена до 5 динари за 1 кгр. 

2. 
Предната цена се подразбира франко пункт на отку-

пното претпријатие 

3. 
Овој билтен влегува во сила од 1 XI 1948 год 
број 16787 1 XI 1948 год. Скопје 

за трговија и снабдување, 
Министер 

К. Миловски е. р. 

О п ш и е ш и з в е с т и ш 
Министерството на внатрешните работи на Народна 

Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 1. ст. 1« 
буква г.) од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за удружени јата, соборите и другите јавни скупови, ре-
шавајќи по предметот* одобрување оснивањето и работата 
ка "Културното друштво Македонија — Чехословачка" со 
седиште во гр. Скопје донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Одобрува оснивањето и работата на "Културното 
друштво Македонија — Чехословачка" со седиште во гр. 
Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна 
Република Македонија, 

Решено во Министерството на внатрешните работи на 
Народна Република Македонија на ден 23 октомври 1948 
година пол IV бр. 31720/48. 

Министер 
на внатрешните работи на 

Н. Р. Македонија, 
Ив. Узуновски е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр, страна 
233 Уредба за организирање повереништва во око-

лиските и градските народни одбори и за реорга-
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242 Решение за одредување цени на храната во ра-
ботничко-службеничките ресторанти на подрачје-
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