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Врз основа на член 73 точка 4 и 9 од Уставот ш
Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното
собрание на Народна Република Македонија издава
У К А З
ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Од денот на влегувањето во сила на овој Указ,
Владата на Народна Република Македонија ,ќе се состои од следните министерства и совети:
Претседателство на Владата,
Министерство на внатрешните работи,
Министерство на финансиите,
Министерство на правосудната,
Совет за законодавство и изградба на
власт,

народната

Совет за просвета, наука и култура
Совет за народно здравје и социјална политика,
Стопански совет! — со Главна управа за план и со
републикански Завод за статистика и евиденција, како
негови органи.
Совет за енергетика, преработувачка и екстракгивна индустрија — со Главна управа за локална индустрија и занаетчиство, Главна дирекција за електростопанство, Главна дирекција за метална индустрија, Главна дирекција за хемиска индустрија, Главна дирекција
за дрвна' индустрија, Главна "дирекција за текстилна и
кожарска индустрија, Главна дирекција за прехранбена
индустрија, Главна дирекција за металургија и јаглен
и Главна дирекција за неметали и градежна индустрија,
како Самостојни органи,
Совет за градежни и комунални работи — со Главна управа за комунални работи, Главна управа' за патишта^ Главна1 дирекција за градежни, претпријатија и
Главна дирекција за сообраќај, како самостојни органи,
Совет за земјоделие и шумарство — со Главна
управа, за земјоделие, Главна управа за шумарство,
Главна дирекција за државни земјоделски стопанства и
Главна дирекција за задружното земјоделие, како самостојни органи,
Совет за промет со стоки — со Главна управа за
трговија и снабдување, Главна управа за државни набавки, Главна Управа за туризам и угостителство и
Главна управа за увоз и извоз, како самостојни органи.

Се укинуваат досегашните органи на Владата на
Народна Република Македонија:
Советот за комунални работи и локална индустрија,
Планската комисија.
Министерството за просвета, наука и култура,
Министерството за градежи,.
Министерството за трговија и снабдување,
Министерството за државни набавки,
Министерството за земјоделие и шумарство,
Министерството на трудот,
Комитетот за увоз и извоз,
Комитетот за комунални работи,
Комитетот за локална индустрија и занаетчиство,
Комитетот за туризам и угостителство,
Комитетот за водостопанство,
Генералната дирекција за тутунска индустрија,
Генералната дирекција за неметали,
Генералната дирекција за градежна индустрија,
Работите од укинатите органи се пренесуваат на
следните органи на Владата, односно на самостојните
органи при советите на Владата:
комуналн,ите работи од надлежноста на Советот за
комунални работи и.локална индустрија на Советот за
градежни и комунални работи, а работите од локалната
индустрија и занаетчиството од надлежноста на тој Совет на Советот за енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија,
работите на Планската комисија преминуваат на
Стопанскиот совет и на Главната управа за план, сцрема распределението на! надлежностите што ќе го одреди
Владата,
работите од Министерството за просвета, наука и
култура на Советот за пролета, наука и култура,
работите од Министерството за градежи на Советот за градежни и комунални работи, а работите во
однос на патиштата на Советот за градежни и комунални рабти и на Главната управа за патишта, спрема
распределението на надлежностите што ќе го одреди
Владата,
работите од Министерството за трговија и снабдување на Советот за промет со стоки и на Главната
управа за трговија и снабдување, спрема распределението на, надлежностите што ќе го одреди Владата,
работите од Министерството за државни набавки
на Советот за промет со стоки и на Главна,та управа за
државни набавки, спрема распредедението на надлежностите што ќе го одреди Владата.
работите од Министерството за земјоделие и шумарство, на Советот за земјоделие и шумарство, на Глав
ната управа за земјоделие и на Главната управа за шумарство, спрема распределениета на надлежностите што
ќе го одреди Владата,'
работите од Министерството на трудот на Главната
управа за план и на Советот за народно здравје и соци-
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јадна политика, спрема распределението на надлежностите што ќе го одреди Владата,
работите од комитетот! за увоз и извоз на Главната
управа за увоз и извоз,
^
работите од Комитетот за комунални работи на
Главната управа за комунални работи, на Министерството
па внатрешните работи во однос регулирањето на сообраќајот и на Советот за промет со стоки во однос на
дистрибуцијата на погонскиот материјал и делови на
соодветни превозни средсвта, спрема распределението
на надлежностите што ќе го одреди; Владана.
работите од Комитетот за локална индуо триј а и занаетчиство на Главната управа за локална индустрија ^
и занаетчиство.
работите од комитетот за туризам и угостителство
на Главната управа за туризам и угостителство,
рабовите од Комитетот за водостопанство на Главната управа за план.
Стопанската управа над претпријатијата од тутуновата' индусрија од Генералната дирекција за тутунска
индустрија се пренесува на Главната дирекција за прехранбена индустрија.
Стопанската уларва над претпријатијата од Генералната индустрија за неметали и од Генералната дирекција за градежна индустрија ќе ја преземе Главната
дирекција за неметали и градежна индустрија.
Ш
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ветот и директорите на Главната управа за локална и
индустрија и занаетчиство, Главната дирекција за електростопанство, Главната дирекција за метална индустрија, Главната дирекција за хемиска индустрија, Главната дирекција за дрвна индустрија, Главната дирекција за текстилна и кожарска (индустрија, Главната дирекција за прехранбена индустрија, Главната дирекција за металургија и јаглен и Главната дирекција за
неметали и градежна индустрија.
Советот за земјоделие и шумароство го сочинуваат;
Претседателот на Советот, директорите на: Главната
управа за земјоделие, Главната управа за шумарство,
Главната дирекција за државни земјоделски стопанства
и на Главната дирекција за задружното земјоделие,
како и Претседателот на Сојузот на земјоделските задруги на Народна Република Македонија.
Советот за градежни и комунални работи го- сочинуваат: Претседателот-на Советот и директорите на:
Главната управа за комунални работи, Главната управа
за патишта, Главната дирекција за градежни претпријатија и на Главната дирекција за сообраќај.
Советот за промет со стоки го сочинуваат: Претседателот на Советот и директорите на: Главната управа
за трговија и'снабдување, Главната управа за државни
набавки, Главната управа са туризам и угостителство
и на Главната управа за увоз и извоз.
Советот за: просвета, наука и култура и Советот за
народно здравје и социјална политика во својот состав ќе имаат одбори кои управуваат со работите од
одредени обла-сти од надлежноста на советите. Пооделните одбори ќе ги образува дополнително Президиумот
на Народното собрание и ќе им го- одреди нивниот состав сходно со одредбите од овој Указ за составот на
советите во кои што се образуваат одбори. Одборите
избираат свој претседател од редот на членовит на одборот.

На чело на советите и министерствата стоат министри — членови на Владата.
На чело на главните управи атоаа директори што ги
именува и разрешува Президиумот на Народното собрание по предлог од Претседателот на Владата.
Директорите на главните дирекции ги именува и
разрешува Президиумот на Народното собрание по пред ј
IV
лог од Претседателот на Владата со кој претходно се
Советот во одредената гранка од стопанството или
согласил работничкиот совет на соодветната Главна дирекција
во друга област од општествената дејност решава за
Советот за законодавство и изградба на народната сите работи од републиканска надлежност што "се ставени во негова, надлежност со Уставот на ФНРЈ, Уставласт го сочинуваат: Претседателот на Советот, минивот
на НРМ, сојузните закони, законите ' на НРМ,
стри и други лица што ќе ги одреди Владата.
прописите на Владата на ФНРЈ и прописите на ВладаСоветот за просвета,, наука и култура го сочинута на НРМ
ваат; покрај Претседателот на Советот, раководители
Советот решава во седница за правилници, наредна установи и избрани претставници на општествени и
би и други општи 'прописи за кои е надлежен, како и
професионални организации што дополнително ќе
за прописи што ги предлага на Владата. Покрај тоа
одреда Президиумот на Народното собрание со посебен
советот во седница решава за утврдување предлогот на
указ, како и други лица што, по предлог од Претседапретсметката и предлогот на планот, за ,општите смертелот на Владата ги именува Президиумот на Народното
ници во однос'остварувањето на дејностите во својата
собрание.
гранка на стопанството или областа на" општествените
Советот! за народно здравје и социјална полидејности и за други начелни прашања што се однесутика го сочинуваат, покрај Претседателот на Советот,
с^ат на таа гранка од стопанството или областа од опраководители на установи и избрани предавници на
штествената дејност.
општествени и ,професионални организации што дополПретседателот на Советот претседава на седниците
нително ќе ги одреди Президиумот на Народното собрао л советот, ги спроведува и извршува заклучоците на
ние со посебен указ, како и други лица што, П01 предлог советот, врз основа овластувањата од закони, прописи
од , Претседателот на Владата, ги именува Президиумот на Владата и советот, донесува општи прописи, презема
на Народното собрание.
л.хрки за извршување прописите на повисоките државни
Стопанскиот совет го сочинуваат: Претседателот
о н а н и , , ј а координира работата на главните управи и
на Советот, претседателите на Советот-за енергетика,
пругите установи во состав на советот, донесува решепреработувачка и екстрактивна индустрија, на Советот
нија во административната постапка, поништува и
за земјоделие и шумарство, на 'Советот за градежни и
укинува акти на извршните одбори на народните одбори
комунални работи и на Советот за промет со стоки, Ми\( на поверениците, решава во втора степен по жалбите
нистерот за финансии и директорот на Главната управа
против решенијата на директорите на главните управи,
за план.
поништува, укинува и менува акти на директорите ,на
Советот за енергетика, преработувачка и екстракглавните дирекции што се во спротивност со законите
твднд индустрија го сочинуваат: Претседателот на Сои другите прописи како и со заклучоците ' на советот,
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донесува Согласно со постоевте прописи решенија за
службеничките односи и врши други права им о се одредени со закони и прописи на Владата.
Главните управи ги вршат сите работи од републиканска надлежност во одредената гранка на стопанството, односно во областа на одредените стопански дејности, доколку тие работи по првиот и вториот став на
точка 1 од овој оддел или со посебни прописи не се
ставени во надлежност на самиот совет, а посебно ги
вршат овие рабови: издаваат напатствија и наредувања
за работата на подрачните органи врз основа на закони,
прописи од Владата и советот; го организираат, водат
евиденција и го проверуваат,'извршувањето на планот;
превземаат мерки за обезбедување извршувањето на
планот; и донесуваат решенија во прва и втор астепен
во административната постапка. Директорот на главната'
управа за својата работа одговара на советот.
Во однос на главните дирекции советот како гшанско-контролен и координативен орган врши одредени
плански, контролни он други управни работи, согласно;
со одредбите од Основниот закон за управување со дрл
жалните стопански претпријатија и повисоки стопански
здруженија од страна на работните колективи, и со други прописи.
Одборите донесуваат решенија во седница за сите
работи од областа за која се образувани до колку тие
работи не се во надлежност на претседателот односно на советот. Одлуките-на одборот постануваат полноважни штом со нив се согласи претседателот на советот.

V
Овој указ влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република
Македонија".

У. бр. 12
Скопје, 13 април 1951 год.
Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија
Секретар,

'

Филип Брајковски, с. р

Претседател
Видое Смилевски, с. р.

ч

58
Врз основа на член 73 точка 4 и 7 од Уставот на
Народна. Република Македонија, во врска со Указот на
Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 12
од 13 април 1951 година, а по предлог од Претседа,телот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното
собрание на Народна Република Македонија издава "
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УКАЗ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Се разрешуваат од д-олжноста министри во Владата нк Народна Република Македонија:
Министерот — Претседателот на Советот за комунални работи и локална индустрија — Сејфула
Кемал,
Министерот за просвета, наука и култура — Црвенковски Крсте,
Министерот — Претседателот на Советот
за
енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија
— \Попов Благој,
Министерот за градежи — Кузмановски Боге,
Министерот за трговија и снабдување — Бакалски Ристов
Министерот за државни набавки — Менков Перо,
Министерот за земјоделие и шумарство — Каневче Аспарух,
Министерот на трудот — Кодра' Џафер,
Министерот на правссудието — Левков Благој,
Министерот — генерален секретар на Владата —
Митевски Методија,
Потпретседателот на Владата и Претседателот на
Стопанскиот совет — Темелковски Борко се разрешува од должноста Претседател на Планската комисија.
II
Со назначуваат за министри во Владата на Народна
Република Македонија:
За Министер — Претседател на Советот за енергетика, ,преработувачка и екстрактивна индустрија Гигов Страхил,
За Министер — Претседател на Советот за просвета, наука и култура — Црвенковски Крсте,
За Министер — Претседател на Советот за градежни и комунални работи - Кузмановски Боге,
За Министер на правосудието — Кодра Џафер,
За Министер — генерален секретар на Владата Георгиевски Киро.
III
Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ
IV
Овој( указ влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република
Макед-онија".
У. бр. 13
Скопје, 13 април 1951 година
Президиум нц Народното собрание
на Народна Република Македонија""
Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Видое Смилевски, с. р.
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Врз основа на чл. 73 т. 5 од Уставот на На род,на Република) Македонија и чл. 94 ст. 1 од Кривичниот законик - Општ дел - а н а предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното с о б р а л е
4
ѓ
на НРМ донесе

УКАЗ
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Поради тоа што со своето поведение и со својата работа се покажале дека казните на ним поправно
дејствувале, се ослободуваат од понатамошното издржување на изречената главна казна и се пуштаат на
слобода следните лица:
1. Алексо Јованов Домазетовски
2. Али Ајдар Исеинов
3. Алексо Николов Тодоров
4. Ајро Бафтиџаровсќи Ајтовски
5. Адем Рустам Ме,медов
6. Амет Тиквеши Исеинов
7. АнЈдон Стефков Оибиновиќ
8. Андреја Костов Цветановски
9. Ангелко 'Георгиев Трајковски
10. Асен Рушидов Амедов
И. Арсо 'Иванов Апостолов
12. Аритон Јосифов Алексов
13. Атанас Николов Тодоров
14. Атанас Митев Цветков
15. Аташе Андреев Костовски
16. Атанас Ристов Анев
17. Биде ал Дурмишов Кемал
18. Бај,тула Заим Саитов
19. Билбил Петрушев Истовски
20. Блаже Костов Колев!
21 Блаже Филипов Павловски
22. Благој Богданов Ристевски
23. ,Борис Цветанов Петревски
24. Борис Колев Блажевски
25. Борис Јованов Трајков
26. Борис Давков Кралев
27. Борис Николов Сековски
28. Борис Тодоров Панов
29. Борис Јованов Петровски
30. Боге Ристев Нешков аки
31. Богдан Иванов Ристевски
32. Босилка Вашова Спирова
33. Вангел Ефт.имов Цел еко в аки
34. Ва,не Јовчев Божиновски
35. Ване ^Беличков Манев
36. Ванко Т,анев Надев
37. Васил Николов Јовановски
38. Вејсо Михајлов Димитров
39. Велјан Спасов Георгиевски
40 Влади,мир Димитров Чаушев
41. Владо Тренов Костадинов
42. Власен Тане Орен,товски
-13. Герасим Еф,тимов Карадач,ш
44. Ге,расим Георг,иев 'Узунски
45. Геле Петров Славков
46. Геле Димчев Соколовски
47. Геор-ги Неделков Илиевски
48. Георги Митрев Триковски
49. Георги Ата-насов Кос,тов
50. Георги Ште,пиов 1 Георгиев
51. Георг,и Стојанов Ристов
52. Га(јта Крстева Јовановска
—Дукашиновска
53. Георги Банев Стефков
54. Гора Љубева Виданчова
55. Георги Василев Мижим,алсов
56. Глигор Ст,аврев Горчев
57. Глигор Тодоров Ружевски
58. Гроздан Нешов Велевски '
59. Ѓула К. Аскова
60. Георги Анаст,асов Станковски
61. Реите Јордев Пешов
62. Р о т е Давев Андов
,63. Герасим Јонев Стојанов
64. Пуро Ристов Андов
65. Рурѓа Стојчева Панделибева
66. Драга Маркова Спасовска

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Даме Таше Ефтов
Данчо Пандев Јанев
Димко Илиев Трајановски
Димко Марков Ортаковски
Димко В ангелов Мижимаковши
Димитрије Тодосие в Војновски
Дичко Арсов Алексовски
Димо Гичев Герасимовски
Драги Саботков ски
;
Душан Тодоров Тасевски
Еле,на Ко/стадинова Здравева
Е,мин Асанов Усеинов
,
Ефтим Ристов Постолов
Живко Миха,јлов Мицал е в ски
Звездомир Георгиевски
Картиновски
82. Здраве Јованов Митков
83. Здравко Гогов Георгиевски
84. Зубер Мамудов Идризовски
85. Инан Костакиев Иванов
86. Иван Пешов Поновски
87. Ибраим Али Абдулов
88. 'Ибр,аим Исмаилов Демиров
89. Ибраим Џавид АМЈЗОВ
90. Идриз - Османов Демиров
91. Игња,т Зах,ар-иев Стојковски
92. Илија Марков Цинцаров
93. Илија Николов Велевски
94. Илија Петров Алексовски
95. Илија Велков Кочовски
96. Илија Дончев Јовановски;
97. Илија Трајков Стоја,нов
98. Илија Перков Мицев
99. Исм-аил , Усе инов Етемов
100. ,Илија Ко,цев Георг,иев
10.1. Исеин Реџенов Џемко
102. Јован Георг,иев
Ичовски
103. Јован Спасов Кана филов
104. Јован Трајков Шишков
105. Јован Пешев Стојковски
106. Јован Трајков Каракушев
107. Јордан Гогов Ан,тевски
108. Јорде Данилов Ѓурчиноски
109. Јонуз Јонузов Јусуф,ов
110. Јо,ле Мицев Шилиновски
111. Ј,ушн Ибраимов Алиов
112. Ката Е. Офчарска
113. Каме Цветков Јанев
И4.Кирил Ристов Петров — Мадов
115. Киро Велков Гр,ад овчански
И6. Киро Николов ,Гоцев
117. Кире'Талев Петревски
1,18. Кирил Николов Тодоров
119. Климе Симонов МечкарОвски
120. Ко,ста Николов Костов
121. Коле Кузманов Трајковски
122. Коце Тр,ајков Стојанов
123. Камила Алилова Мемедова 124. Костадин Андонов Костадинов
125. Леонид Петров Димов
1,26. Лесо Димит,ров Михајлов
127. Љубе Тасев Андев
128. Маноил ОНОЈСЈИМОВ Димитриевски
129. Методија Стојчев Горевски
130. Марче Мирчев,а Ефтимова
Ш , Мемед М. Селимов
132. Мемед: Демиров С а в о в

133. Мемед Алиов Мемедов
134. Милан Јованов Бакански
135. Милан Пантов Та,ковски
136. Миленко Велјанов Марков'ски
137. Милан Павлоз Славевски
138. Милан Мицев 'Павловски
139. Милан Митев Василев
140. Милан Темелков Андонов
141. Милан Јорд,анов Иванов
142. Миле, (Крстев Трајков
143. Мице Ив,анов Павловски
144. Милаим Изизов Рамвданов
145. Мицо Спасов Папов
146. Моне Колев Везелков
147. Мурат Елмавов Османов
148. Мустак К а и м о в Мустафов
149. Мустафа Мемедов Мустафов
150. Мустафа А-санов Шерифов
151. Насуф Османов Омеровоки
152. ГЛаца Стефанова, Мадева
153-Никола Мил,анов Јованов,ски
154. Никола Атан,асов Костов
155. Нико,ла Огненов Трајковски
156. Никола Ристов Петрушев
157. Никола Јов,анов Марко,виќ
158. Никола Василев Ников
159. Никола Иванов Петров
160. Никола Стојанов Соколов
161. Ни,кола Ристов1 Филев
162^ Никола Трајков Белимов
ТВЗГ Но-јко Коцев Стојанов
164. Ордан Бошев Милошевски
„ 165. Панте Георгиев Умлински
166. Павлина Смилков,а Трајко в а
167. Павлин,а Ристова Бу,ндевска
168. Пано Илиев Спасев
169. Петар Глигоров Донев
170. Петре' Митрев Милков
171. Петре Ристов Кштјанов
172. Пет,ре Јованов Костадинов
173. Петруш Јакимов Цветков
174. Петруш Стев,анов Доде,вски
175. Петко Стој,анов Богојевски
1,76. Раиф Шемо Демир
177. Рами Али Асанов
178. Реџеп Џавид Ам,е о в
179. Ристо Стојанов Сок-олов
180. Ристо Спиров Пазовски
181. Ристо Петров Ангелов
182. Ристо Апостолов Рибарски
183. Ристо Гоше,в Ефтимов
184. Сава Илова Данилова!
185. Сали Рамадани Абази
186. С,анде Василев Столевски
187. Санде Василев Најдовски
188. Сеит Јо нуз о в Меметов
189. Сефер Лазимов Таировски
190. Слав,ко Трајанов Димитровски
191. Славе Иванов Лазов
19(2. Славе Панде Гегаров
193. Смилко Рајков Радовановић
194. Светозар Прокоп Јовановиќ
195. Спасо Ангелов Георгиевски
196. Спасо Трпков Крстевски
197. СтоЈано Ив,анов Георгиев
198. Столче Нанев Досев
199. Стојан Нацев Попов
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200. Ставре Јанов Ошврев.ски
201. Отоман Спасев Милков ски
202., Столче Трипунов Филиповски
203. Столче (Ристов Спасов
204. Станим,ир Димитро-в Манев
205. Стоена Ефти-м,ова Ристова
205. Стражмл Данилов Арсо-в
207. Стрезо Серге в Ј ефтовски
208. Сулејман Бахтијјаров Оулејманов
209. Сулејман Бекиров Усеин,ов
210. Тане Илиев Ефтимов '
211. Темелко Дончов Угринов
212. Темелко Петров Теовски
213. Томе Ристов Узунов

214. Томе Андон-ов Андонов-ски
215. Тодор Спасов Ил,иев
216. Тојд ор Камч ев Матов аки
217. Тиме Лазаров Весел,инов
218. Траган (Крстев Ацевски
219. Трајан Ристов Стефков
220. Траган Димчев Качеловски
221. Траико Камчев -Несторов
22,2. Траико Тодоров Трајков
223. Трпе Сид јанов Трпевски
224. Трипун Грозданов -Иванов
225. Туше Георгиев Иванов
; 226,^ Јулзим Асанов К а и м о в
\227.\ Ко,сте Ташев Велј,анов

Бр. 13 - СТр. 111
228. Усеин Дшаверов Клења
229. Фатиме Алеггшшва Џеладииова
230. Фено Владов Димов
23)1. Франка П. Овчарска
232. Фроса Георгиева М-а1ринчева
233. Цандо Јов,анчев Колев.
234. Даме Ангелов Стојанов
235. Џемаил Алиов Ибраимов
236. Џемаил Ганов ^мазовски
237. Шаб,ан Еш,грофов Шабани
^8. Шабан Лазимов Зекир!
2)39. Шаини Ку,ртиш ов Боголовски
240. Шукри Салиов Салиовски
241. Белко Димков Митревски

Член 2
Свои' Указ влегува во -сила на 18 април
1951 година
У. бр. 14
Ско,пје, 13 април 1951 година
Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија

Претседател,
Видое Смилевски, с. р.

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

60
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Врз основа на чл. 13 — точка б) од Правилникот
за изменува-њата и дополнувањата на правилникот за
условите за контрахирање и откуп на индустриските
растенија од родот на 1951 година ("Службен лист на
ФНРЈ" бр. 7 / 5 1 год.) но согласносх со Претседателот
на Советот за енергетика преработувачка и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ и со Претседателот на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на НРМ, донесувам

Врз основа на точка III став 3 од Н а п а т с т в и е ^ за
склучување договори за превоз на стоки во 1951 година ("Службен лист на ФНРЈ", бр. 6 4 / 5 0 год.),
а во согласност со Министерот за сообраќај 'на ФНРЈ,
претседателот на Советот за комунални работи и локална индустрија на Владата на НРМ пропишува

РЕШЕНИЕ
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ УЉЕ И УЉЕНА
САЧМА ЗА ИСПОРАЧЕНОТО АФИОНСКО СЕМЕ
И СМОЛА, СУСАМ И КИКИРИКИ
1. Производителите на афион (афионско семе),
сусам и кикирики имаат право да купат уље ^ уљенл
сачма, и тоа:
,
Производителите на афион (афионско семе) имаат
право да купуваат по) 15 кгр. уље за јадење и по 15
кгр. уљена сачма за секои 100 кгр. испорачено семе, а
за секој 1 кгр. предадена афионска смола по 4 кгр. уље.
Производителите на сусам имаат право да купат
по 15 кгр. уље за јадење и по 15 кгр. уљена сачма за
секои 100 кгр. испорачен сусам.
Производителите на кикирики имаат право дај купат по 12 кгр. уље за јаделе и по 15 кгр. уљена сачма
за секои 100 кгр. предадено семе.
2. Производителите кои за испорачените
уљени
семиња и афионска смола стекнале право да купат
уље п уљена сачма истите ќе ги плакат по пониски
единствени пени врз основа на потврдата за извршената испорака.
3. Овоа решение влегува во сила веднаш.
Бр. 386, 12 март1 1951 г. Скопје.
Претседател на Советот за
промет со стоки на Владата на НРМ
Н. Минчев, с. р.
Согласни:
Претседател на Советот за енергетика
преработувачка и екстрактивна/
индустрија
Б. Попов, с. р.
Претседател на Советот
за земјоделство и шумарство
^ Н. Наумовски, с. р.

НАПАТСТВИЕ
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ ВО 1951 ГОДИНА.
СО СРЕДСТВА НА ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ
I
За секаков вид превоз на стоки во друмскиот, градскиот и меѓуградскиот сообраќај, како и за шпедитерски услуги, се склучува договор меѓу корисникот 'на
превозот или шпедитерската услуга и. извршителот.
И с к л у ч е т е од ова може да биде за минимални количини стоки до 5 тона најмногу во текот на еден месец.
Договорот се склучува за една планска година
или за месец. Тој е оквирен и'содржи:
а) назив и точен адрес на двете договорни страни,
број на телефони и на текушти сметки при кредитните
заводи;
б) вид, количина и опаковка на стоката, во кој
квартал од годината!, месен или декада во месецот,
колку ќе се превезе и начин на доставување писмените
приј.ави за превоз, кои се составни делови од договорот;
в) место на Утоварот и место на растоварот, какви количини најмалку и најмногу дневно ќе се превезуваат, односно експедираат и поставување специфични услови во врска со тоа..
г) начин на плаќањето за превозот или услугата
и тарифи по кои ќе се пресметува.
д) надлежна арбитража.
ч

II

Врз основа на договорот, корисникот доставува
на извршителот пријава и1 тоа:
а) за количини до 10 тона 2 дена порано, а за
количини преку 10 тона 5 дена порано од почнувањето
на превозот;
б) во пријавата се внесуват следните податоци:
број и дата на) склучениот договор, вид, количина и
опаковка на стоката, местото каде ќе се товари и растовари и распоред на превозот, ден, 'саат и какви количини дневно ќе се превезат;

Бр. 13 -

Стр.
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в) пријавата се дава за време од најмногу еден
месец. За масови превози пријавата може да биде заменела со оперативен превезен план за тој месец.
г) пријавата се доставува во два примерка, од кој
едниот, потврден од страна на извршителот, се враќа
на корисникот. Извршителот може да стави приговор
на пријавата, ако во неа има' неслагање со договорот
и да ја врати, со образложение во што се состои иеслагањето.

62
Врз основа на том. 2 чл. 1 од ,Уредбата за изменување
и дополнување на Уредбата за елементите на цената на
чинењето, акумулацијата, фондот на раководството ,и централниот фо-нд на државните наду стр ноќи шроизводителни
претпријатија од локално 'значење ("Сл,ужбен лист на ФНРЈ"
бр. 67/50), а во согласност 'со Мин,истерот за финансии и
Претседателот на Планската комисија на НРМ пропишувам

НАПАТСТВИЕ
III
ЗА СПЕЦИФИЦИРАЊЕ И ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА РАЗЛИЗа масови превози на територијата на Народна
КИТЕ
ВО ЦЕНАТА НА МАТЕРИЈАЛОТ ВО СТРУКТУРАТА
Република Македонија, или на поедини релации, окНА
ЦЕНАТА
НА ДРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИСКИ ПР0ИЗВ0вирни. договори можат да заклучуваат повисоките стоДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ
пански задруженија за своите претпријатија, кои по- I
тоа ги пренесуваат на претпријатијата а тие меѓу1) 'Спецификацијата и документацијата на разликата во
себно склучуваат посебни договори, како што е на цената на -материјалот (елемент под 7 од чл. 2 на Уредбата
ра елементите на ценава н-а чинењето, акумулацијата, фонпред п р о п е а н о .
дот -на раководството и централниот фонд на државните
Повисоките стопански здруженија по налог од индуст,риски производител ни претпријатија од локално знарепубликанците привредни установи (Совети,
мини- чење ("Службен лист нз ФНРЈ" бр, 106/48) се поднесува
органот надлеж-ен -за одредување на цени, како прилог
стерства и др.) го определуваат приоритетот за пре- на
на индивидуалните плански калкулации ,н-а производите
воз, како на стоките, така исто и на/ корисниците. .
апорец образецот РЦМ—-1 што е составен дел на ова н,апатствие.
Спецификацијата и документацијата содржи податоци
IV
за 'врстите, кол.ичините и цените на материјалот ко-ј влегла ;
\во елемент под I на чл. 2 ед Уредбага.
На ист начин договори за превоз ќе склучуваат и
транспортните претпријатија кои се основани при по2) Како планирана (пониска цена во спецификацијата се
едини привредни гранки за вршење превоз на стоки внесува:
а) за ^суровините, полупроизводи!е и помошниот (мате
од своите основни делатности (шумарство,
граѓевинарство, електростопанство и др.), со производител- риј ал пониската единствена цена; и !
1б) -за 'Земјоделеќите производи државната
(сврзана)
ните претпријатија, односно со повисоките стопански цена.
здруженија од т а а гранка.
Како планирана по-висока цена во спецификацијата се
Поедини транспортни претпријатија, погони или внесуваат:
а) (за 1суровинитед1олупрои-вз1вод1и1е и помо-шниот ,материвозни паркови во привредата, за да ги дополнат и којал повисоката единствена (комерцијална) цена; и
ристат своите расположиви капацитети, можат да склуб) за -земјоделските производи—цената одредена .во слочуваат договори за превоз со оние корисници што ќе
бодниот откуп во време и во местото на набавката на производот.
им ги определат нивните повисоки стопански здружеВо колку некоја о,д о-вие цени не е одредена се внесува
нија, или кои непосредно ќе бараат таква превозна
цената од органот надлежен за одредување на цен,ите.
услуга. И О Б И Ј а договори ќе се 'склучуваат на ис(г на3) Спецификацијата II документацијата преди поднесувачин како што е во ова напатствие прописано. Во О В О Ј
њето треба да -се и анита и овери од повисокото стопанско
случај тие се должни да плаќат данок за извршениот здружение или, каде! што -вакво нема од -и о верен сивото за
превоз, а од друга страта да наплатуваат по важеќите локална индустрија и занаетчиство односно поверемствого за
комунални работи на околискиот (градскиот) народен одбор.
превозни тарифи.
4)! Со денот на влегу,вање -во сила на ова нешат сиви е
престанува важноста на Напатствие^ за начинот на специV
фицирањето и документирањето на ,разликите ,во цената на
материјалот за 'суровини, полу-производи, тамошен и погонДоговорите се прават за сите врсти стоки по носки материјал ("Службен весник на НРМ" бр. 6/49).
менклатурата на Сојузната, планска комисија!.
VI
Покрај одредбитен а ова Напатствие за договарање на превозот, треба во се да се постапи според
одредбите од Н а п а т с т в и е ^ за склучувањето договори за превоз' на стоки во 1951 година
("Службени
лист на ФНРЈ" бр. 6 4 / 5 0 год.).
Бр. 595, А IV 1951 год. Скопје
Министер-претседа1тел
на Советот за комунални работи
и локална индустрија на Владата
на НРМ,
Кемал Сеј фула, с. р.

5) Ова напатствие влегува ,во си,ла со денот на објавувањето во "Службен ,весник на -Народна Република Македонија", а ќе се применава од 1 јануари 1951 година.
21 февруари -1951 'год. Скопје
Претседател, на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство хм
Владата, на НРМ
Љубо Зафиров, с. р.
-Согласни:
М-инистерот ва финансии, на (НРМ,
Д. Џамбаз, с. р
Претседател на (Пл-анската
комисиј-а на НРМ,
Б. Темелковски, с. р.
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Книговодител,
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Мшисгерс1БО10 за 'Внахрешни^фаботи на НРМ — Скопје, надлежно но чл. 13 буњва г) од; Законот за удружанијата, соборите и другите јавни! скудни, реша-вајќи но предметот одобрување оснивањето и работата на Здружението
на пензионерите од Народна Република Македонија со
дините - во град Скопј-е, донесе шеди ото
Р Е Ш Е Н И Е
За оснивањето и работата на Здружението на пензионерите од Народна Република Македонија,
Одобојрува оснивањето и работата На "Здружението
на (пензионерите од Наводна Репу-блика Македонија" со седиште во град Скопје, а со право Ј(На дејност ш подрачјето на Народна Република, Македонија.
Такса по тар. 'бр. 1 и 7 од Законот за такси ге е наил а тека.
I
Решено )во Министерството за ,внатрешни рабоупц на
На,родна Република Македонија на ден 4и(Х1-И)50 год,, под
бр. 22122/50
11—25—466

ОГЛАСЕН ДЕЛ
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ
Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл.
17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија (и чл. 18 ,од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:
Врз основа ,на решението ита Министерството за финан,с,ии на НРМ бр. 1717 од 26-11-1951 год, уиисано е во
регистерот на државните стопански претпријатија од републикапско значење на страна 339 државното стопанство
претпријатие од ,републикаиш то значење под фирма: Високо
планинско сточарско стопанство "Бистра" со седиште зо
село Галичник.
Претпријатието е основано 'Со решение на Владата на
НРМ бр. 293 ед 6-11-1951 год.
I
Предмет на работата н,а претпријатието е: 1. да одгледува крупен и ситен до-биток со продуктивна цел и за

Датум и број
на решението

Повисока
^ Назив на органот ј
^ ј кој одобрил
1

Пониска
1

4

Пониска

Разлика во цената
на, материјалот 8 — 7

3

Планирана
цена по единица на материјалот

Планирана
вредност за
количина на
материјалот
употребена
за единица на
производ

1

Количина на матерајалот
потребен за изработка
на единица производство

Реден број

ВРСТА НА '
МАТЕРИЈАЛОТ

Единица мера на
материјалот

Спецификација и документација на разлика во цената на материјалот

13

Директор,

приплод, 2. да произведува (потребен фураж за? исхрана на
добитокот.
Претпријатието се кавоѓа ;под (Стопанска "управа на: Генералната дирекција за државни земјоделски стопанства.
Фирмата ќе ја потпишува директорот на 'претпријатието
Блажо Јанкуловски, 'во границите на овластувањето.
Бр. 1717 од Министерството за финансии на НРМ.
II—7—133
Врз основа ^,а решршпето таа Мшистерепвото за финансии
на НРМ бр 2047 од 27-11-1951 тод. уписгно е вл регистерот
на државните стопански прет.пријатија од републтгк алеко
значење ,на ст,рана 340 државното стопанско претпријатие
под фирма: Претпријатие за обработка т тутун, со седиште но Гевгелија.
Претпријатието е основано со решение на Владата на
НРМ бр. 586 од 30-1Х-1950 год.
Предмет ш работата на то^тпријатието е: (Производство,
полутка, обработка и п,родажба на тутун.
Претпријатиево се навоѓа под стопанска управа на Генералната ттг^оекција на прехранбената и тутуновата индустрија на НРМ.
Фирмата ќе ја) потпишува: директорот на претпријатие
го /Дттмор,сктт Боро, ви (границите н-а овластувањето.
Бр 2047 од Министерството' за финансии на НРМ.
1—8—134
ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ
Врз основа на решениево бр- 790 од 7-11-1951 год. на
ПоверенствОто з^ финансии на На(родниот одбор ,ца Кочанска околија, унисано е во -регистерот на, државните стопан^
ски претпријатија од ло^лно значеше на страна 27 државно стопа,пеко претпријатие гг^д фирма: Претпријатие хидро-централи "Хец" во село Блатец.
Претпријатието е основано со решение бр. 86 од
23-1-1951 (год. на Местоно,г народен одбора с. Блате-ц.
Предмет на работата на 'претпријатието еп произведување на електрична енергија и распределување на населението од е Бла;тецПретпријатието се наоѓа под -стопанско раководство
на Извршниот одбор на Месниот народен одбор јс. Блатец.
Фирмата ќе ја потпишува ракавошштелот Драгиша; Ту.ч
џова с. Блатец,
Од Извршниот одбор на Околискиот народен Одбор Кочани Бр. 790 од 741-1951 гад.
II——107
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Врз основа н'а решението на Поведе нствог о за фи
шиени на Околискиот народен одбор—Брод бр. 24 од 6-Ј1951 год. ушноно е ѕво регистерот на државните стопански
претпријатија од локално значење под фирма: Околиско земјоделско произвОди\телно претпријатие "Напредок" со седиште во Брод.
Претп,ријатието е основано со решение на Народниот
одбор ца Бродска околија - бр. 24 од 6-1-1951 год.
Предмет на работата на претпријатието е: производство на разен' зеленчук, (произведување н;П овошни садници
од разни овоштија кој ќе бидат за1 широка, потрошила,
Производите Од; зеленчукот 1и сад(липите ќе се трошат
првенствено во' околијата), а по задоволување на околијата
ќе Фида/р продавани и на ,други околии.
АдминијстраКтшно оперативен раководител на. претпријатието е: Народниот одбор, на Бродска околија.

По не текну вињета на горниот срок Ликвидационата ко^
мисија нема да признава никакви донгеви, а ,ќе го смета
За исправно состојанието по книгите на истото.
Од Ликвидационата комисија
II—6—114
Рабо тничко--олужб е ни чки зт ресторант при Министерството за комунални работи т Министерството за градежи —
Скопје кое с^е наоѓа во ликвидација ги кани своите поверители да ги пријават своите барања, а должниците да ги
исплатат своите долгови најдоцна 15 дена по објавувањетон'а овој оглас во "Службен весник на НРМ".
По истакнувањето на свој срок нема да се признаваат
никакви барања, а за исправеа ќе се 'смета книговодствената состојба на ресторанот.
Од Ликвидационата комисија
II—23-—434

ЛИКВИДАЦИИ
По предлог на Советот за промет со стока на Владата
на ФНРЈ донесена е Уредба за укинување на Дирекцијата
за државен житен фонд и истата, е ставена -во лиши даци ја
(Сл. ЈМСТ 53 од 6-1Х-1950 год.)
Централната ликвидациона комисија на Дирекцијата на,
државниот житен фонд во ликвидација ги повикува сите
поверители и должници, да во ^рок од месец дена од денот
на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ",
ги пријават своите истражувања односно дуговања на адреса Централна ликвидациона комисија на Дирекцијата на
лржавгчи-т житен фонд во ликвидација, Белград ул.
"Сремска" бр. 14/1У.
Во колку побарувањата односно дуговањата не ќе се
пријават во определениот срок, по истекот на истиот, никакви истражувања не 'ќе се признава^ а према должниците
ќе 4-Р постапи по законските ПРОПИСИ,
Бр. 448/51 Од Централната лик РИД ани она комисија на
Дирекцијата 'на државниот житен фонд во ликвид атија'—
Белград.
II—26—477
Градското станбено пречиш и ја тие "Суви-Ј1аки" Струмица, кое Се наоѓа Во ликвидација, ги кани сите поверители
да. ги пријава,т своите барања а должниците да ги исплатат своите дотроши најдоцна 30 д е ^ п-о обј,авувањето на
овој оглас во "Службен ВРСНИК на КРМ". По потегнувањето
на овој сргж нем-а ,да ,ое признаваат никакви барања, а за
и^гтавтта ќе се смета книговодствената состојба на, претпријатието.
Од Ликвидационата к^миси^
Н—-26—478
Со решени^ бо. 2455 од 27-11-1051 год. на Околискиот
нашиен о^бшр-/Клива Паланка Загт^жнато тогочс^о претпријатие "Осо-т^о" — Кп^вз П^ланка' л ставено во ликвидација. Се покануваат т т е повешта ели и дотт,жнитти да гп
исплатат овоитр дагови односно побарува
нМлоцтт-з 30
деттл то објавувањето ц-а овој оглас во "Стткбрн вепмк
на НРМ". По -истапувањето нз овој срок ирма да ее ттттизнаваат гчи^акв.и барања, а за негрев ни ^ се смета книговодствената состој-ба на нреттФ^ја^ето.
Од Ликввдацисната, ко-мисип
И—26—479
Задружното трговско ппрттт.пија-гис иии Окплтт^ки^т залгткрн сојуз "Рековте'' — Штип се р^аоѓа во лттквитапии.
Се ппклттуваат СИТР СТРАНКИ КОИ имаат ом-етжг/г кат истото
п;п^тпоија,т71р да ги "^ијрват на л^^вттлатти^нато ттмтгп-па
1тајдоцна до 1 'ма,ј 1951 год.
Од Ликвидационата к о ^ с И л
II—26—480

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ема на продажба:
КОМПЛЕТИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ"
Комплет
Комплет
Комплет
Комплет
Комплет
Комплет

од
од
од
од
од
од

1945 год. од број
1946 год. од број
1947 год. од броЈ
1948 год. од број
1949 год. од број
1950 год од број

7—26 . .
1—36 . 3—37 . .
1—40 . .
9—28 . .
1—35 . .

црна 165
цена 250
цена 240
цена 250
цена 210
цена 250

дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

Порачки ,се примаат преку администрацијата на
вес,никот, а уплатата се врши на чековиќ сметка број
801-90181:2.
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Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" - Скопје
ул. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната
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