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ЗАПИСНИК 

ОД ОВОШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНО НА 

1 АВГУСТ 194!) ГОДИНА 

Претседател: Д-р Димитар Несторов^ 
Секретар: Кемал Сејфула 

- Претседателот Д-р Димитар Несторов го Отвори све-
чаното заседание на Народното собрание на НРМ во 8,30 
часот и го прочита Указот на Претседателството на Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ за свикување Народ 
лото собрание на свечено заседание на 1 ,август 1949 година 
по случај петгодишнината од денот на свикувањето на прво 
го заседание на АСНОМ, 

Присатните народни пратеници го сослушаа стосќи чи-
тањето на Указот. 

Претседателот соопштува да дневен ред на ова свечено 
заседание ќе биде: говорот на Претседателот на Президи-
умот на Народното собрание на НРМ др. Богоја Фотев по 
случај Петгодишнината од денот на свикувањето на првото 
заседание на АСНОМ. 

Претседателот Несторов, преди да премине на днев-
ниот ред, кажа неколку збора за знаменцето на Илинден за 
Македонскиот народ. 

Потоа Претседателот на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ др. Богоја Фотев го одржа говорот за пет-
годишнината од денот на свикувањето на првото заседание 
на АСНОМ. 

После говорот, Претседателот Д-р Димитар Несторов 
даде одмор од 10 минути. 

После одморот зедоа участие во дискусијата: Дими-
тар Влахов, потпретседател на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ и член на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ; Смиле Богданов, претседател на Македон-
ско-америкаскиот сојуз и илиндески првоборец, кој ,прису-
ствуваше како гост на Народното собрание на НРМ; Лазо 
Мојсов, јавен обвинител на НРМ; Кемал Сејфула, секретар 
на Народното собрание; и Реис Шакир, министер за социал-
ни грижи. 

Со овоа дневниот ред беше исцрпен, поради тоа Прет-
седателот Д-р. Димитар Несторов предложи да се заклучи 
свеченото заседание на Народното собрание а побара од 
Собранието овластување да претседателот и секретарот го 
оверат записникот од овоа заседание. Собранието ги усвои 
овие предлози. Претседателот го заклучи свечаното заседа-
ние на Народното собрание во 12 часот. 

Секретар, 
Кемал Сејфула с. р. 
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Претседател, 
Д-р Димитар -Несторов, с. е. 

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Вла-
дата на Народна Република Македонија за донесување уред 
би по прашањата од народното стопанство и обновата на ,̂ 
земјата, по предлог на министерот за државни набавки Вла-
дата на Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ГРАВ ОД РЕКОЛТАТА 

1949/50 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работно) на-
род ќе се врши задолжителен откуп на грав од реколтата 
1949/50 година. 

По прописите за задолжителниот откуп земјоделците и 
селанските работни задруги се должни да и' продадат на 
државата одредена количина грав но пропеаните државни 

'откупни цени. 
Чл. 2 

Покрај земјоделците должни се на државата да и' про-
дадат грав и неземјоделците што имаат своја земја под грав, 
пано и оние лица што зеле или дале земја во наем или 
исполица. 

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски 
напатствија за задолжителното продавање и за начинот на 
задолжувањето на неземјоделците и на лицата што зеле или 
дале во наем или исполица. 

Чл. 3 

Земјоделците и селанските работни задруги слободно 
располагаат со одвишоците на граот што им остануваат по-
сле задолжителната испорака по одредбите на оваа уредба 
(слободни одвишоци). 

Слободните одбитоци можат земјоделците и селански-
те работни задруги да ги продаваат на државата но пропи-
сите од Уредбата за продавање на земјоделските производи 
врзано со правото на купување на одредени индустриски 
производи по пониските единствени цени, а под) условите на 
Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што 
можат да се продаваат земјоделските производи по врза-
ните цени. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Чл. 4 

Претходниот план за откуп на грав го утврдува Мини 
етерот за државни набавки во согласност со Претседателот 
на Планската комисија на НРМ и со Министерот за зем-
јоделие. 

Министерот за државни набавки го разработува прет-
ходниот план за откуп на грав на обласни народни одбори, 
обласните народни одбори на околиски односно градски 
народни одбори, а околиските народни одбори на месните 
народни одбори. 

Член 5 

Врз основа на претходниот план за откуп на грав при-
мен од околискиот народен одбор, месниот народен одбор 
ќе изврши во времето кога дозрева граот предсметка на за-
должението (претходно задолжение) на секое поедино зем-
јоделско стопанство одредувајќи ја количината на граот која 
стопанството ќе биде должно да ја предаде на државата. 

Претсметката на задолженијата (претходно задолжение 
месниот народен, одбор ја врши врз основа на површината што 
стопанството ја засадило со грав и врз основ а на утврде-
ниот принос на берењето. 

Проценката на приносот ја крши во времето кога до-
зревува граот, а во рокот што ќе одреди Министерот за 
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државни набавки,истата комисија што с одредена за про- ; се утврдува према големината на вкупната обработива но-
ценката на жетвениот принос на житариците. вршина '10 категориите па земјоделските стопанства на след-

Претсметката на задолженијата (претходно задолже- ј н^от начин: 
мие) месниот народен одбор ги внесува во посебни списоци, ј , 
Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето ќе Категорија 
ги пропише Министерот за државни набавки. ^ 

Чл. 6 

Пополнетите списоци во два примерка заедно со иска-
зот на задолженијата на селските работни задруги врз ос-
нова на нивните потврдени планови на производството и на 
I изготвите одвишоци месниот народен одбор ги испраќа до 
околискиот народен одбор. Извршниот одбор на околискиот 
изроден одбор на својата седница ги прегледува поднесе-
ните списоци на задолженијата и во нив врши исправки до-
колку се потребни. 

После извршеното прегледување на списоците изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор состава претходен 
план на откупот со преглед на задолженијата по категории на 
стопанството и по подрачјата на месните народни одбори. 
Планот на откупот на грав околискиот народен одбор го 
попраќа на обласниот народен одбор. 

Извршниот одбор на обласниот народен одбор соста-
ву ва претходен областен план за откупот на грав со пре-
глед на задолженијата по окоолиите и со преглед по кате-
гории за подрачјето на обласниот народен одбор и го 
испраќа до Министерот за државни набавки. 

Чл. 7 

Врз основа на претходните планови за откуп на грав 
на обласните народни одбори Министерот за државни набав-
ки составува предлог на планот на грав за Народна Репу-
блика Македонија и го поднесува на Владата за одобрена. 

Чл. 8 
Планот за откуп на грав за подрачното на Народна Ре-

публика Македонија утврден од Владата Министерот за Др-
жавни набавки го испраќа на обласните народни одбери за 
извршување. 

Месните народни одбори врз основа на дефинитивниот 
Поган за откуп на грав ќе извршат соответните исправки во 
списоците на задолженијата на стопанствата. Врз основа на 
г.ака исправените списоци извршниот одбор на месниот на-
роден одбор ќе издаде на секое стопанство решение за за-
должението, во кое што ја одредува количината на граот што 
стопанството е Должно да и' ја продаде на државата, како 
и рокот на испораките. 

Чл. 9 . 

Месните народни одбори се должни по сеидбениот план 
да му ја соопиЈтат на секое земјоделско стопанство, пред 
идната сеидба, големината на површината што е должно да 
ја засее со грав (чиста култура и меѓусев). 

Ш. УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ОТКУП ЗА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО 

Чл. 10 

За секое земјоделско стопанство во времету на дозре-
вањето на граот се утврдува вкупниот принос како и одби-
токот на приносот, од кој што стопанството е должно да 
и' предаде на државата одредена Количина грав. 

Вкупниот принос на граот се утврдува на тој начин 
што површината, која стопанството ја засадило како чиста 
култура или како меѓусев се множи со приносот но еден 
хсктао утврден од комисијата (член 5). 

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиваат коли-
чините потребни за исхрана на членовите на домаќинството 
и количините потребни за посев, за да се добие основата за 
утврдувањето на количината ВЈТО стопанството е должно да 
и' ја предаде на државата (одвишок на приносот). 

Министерот за државни набовки во споразум со Ми-
стерот за земјоделие ќе одредат за граот засаден меѓу пчен-
ката (меѓусев) процент нап риносот по реони, во рамките 
на кои извршните одбори на околиските народни одбори ќе 
одредат процент за поедини месни народни одбори, врз ос-
нова на кои месните народни одбори ќе вршат задолжувања 
на поедини стопанства. 

л 
Чл. 11 

Количината на граот што стопанството е должно да ќ 
ја продаде на државата се пресметува во проценти од одви-
шоког на приносот. Процентот од одвшпокот на приносот 

Големина на обрабо. 
тивата површина 

Процент од одвишо" 
- кот на приносот 

I V ' " 

до 2 ха 
од 2 — 3 ха 
од 3 — 5 ха 
од 5 ха па нагоре 

45-65 
6 0 - 8 0 
70—85 
80—95 

Во рамките на горе одредените проценти месниот на 
роден одбор ќе го одреди процентот за секое поедино сто-
панство, водејќи сметка за економската сила на стпанството 
и другите условија што можат да влијаат на големината на 
задолжителните испораки. 

Како обработиви површини се сметаат: ораници, бавчи, 
градини, овоштарници, лозја и ливади. 

Чл. 12 

Па решението за задолжение со задолжителни испо-
раки на грав може да се подаде жалба до околискиот наро-
ден одбор во рок од три дена по примањето на решението, 
со тоа што околискиот народен одбор с должен жалбата да 
ја реши во рок од осум дена. 

Жалбата не го задржува извршувањето. 

Чл. 13 

За исхрана на членовите на домаќинството ќе се остава 
до 16 кгр. грав за секој член. 

За семе ќе се остава до 120 кгр. по хектар за садење 
на честа култура и до 50 кгр. по хектар за садење меѓуусок. 

^ Според напатствијата што ќе ги издаде, во границите 
одредени во предните ставови, Министерот за државни на-
бавки во согласност со Министерот за земјоделие, околиски-
те народни одбори ќе одредат колку грав на подрачјето на 
поедини месни народни одбори ќе се остава за исхраната на 
поедини членови на домаќинството и за садење. 

Чл. 14 

Околиските народни одбори се должни да испратат на 
откупното претпријатие пред да почне откупот извод од 
списокот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно за 
подрачјето за секој местен народен одбор,а посебно па се-
која категорија на стопанството, колку е кое стопанство 
поименично задолжено со задолжителна испорака на грав. 

IV. ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
и ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Чл. 15 

Количините на задолжителната испорака на граот на 
селанските работни задруги се утврдуваат во планот на про-
изводството и на пазаришните одвишоци на земјоделските 
производи. 

' Со цел да се-утврди планот на пазаришните одвишоци 
од вкупното производство на грав ќе се одбијат количините 
потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните 
фамилии (член 13), како и количините потребни за фондо-
вите (семенски фонд и резервни фонд за семе и људ-
ска храна). 

Од утврдениот пазаришен одвишок на граот на селан-
ската работна задруга и' се остава 10—30% од пазаришните 
одвишоци спрема големината на задругата, нејзината сто-
панска сила и карактерот на производството со кој што се-

ланската работна задруга се бави. 

Чл. 16 

Планот на производството и на пазаришните одбитоци 
на гРаот, како и количините на задолжителната испорака 
на економиите на земјоделските задруги се утврдуваат како 
и за селанските работни задруги. 

Чл. 17 

Напатствие за планирање на производството и паза-
ришните одвишоци на граот за селанските работни задруги 
донесува Министерот за земјоделие во согласност со Прет-
седателот на Планската комисија на НРМ. 

Напатствие за количината на граот што ќе се остава на 
економиите на земјоделските задруги односно на нејните 
членови пропишува Министерот за земјоделие во согласност 
со Министерот за државни набавки. 
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V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 18 
Доколку радњата не содржи одбележени на кривично 

дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 динари или 
со поправителна работа до два месеци лицата што се должни 

да го предаваат граот по прописите на оваа уредба: 
а) ако без оправдан разлог и намерно Не ја извршат 

обврската во одредената количина и одредениот рок; 
б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за 

утврдувањето на обврската; 
в) ако намерно не ги засадат по планот предвидените 

површини со грав или ако намерно го запуштат понатамо-
шното обработување на засадените површини па сејанијата 
пропаднат или се оштетат. 

Административно-казнената постапка ја водат и казни 
изрежуваат Извршните одбори на Околиските (градските) 
народни одбори. 

Чл. 19 
% 

Доколку радњата не содржи одбележени на кривично 
дело, ќе се казнат со парична казна од 20.000 динари одго-
ворните службеници во поверенството за државни набавки 
(за трговија и снабдување) на извршниот одбор на обла-
синот, околискиот, односно градскиот народен одбор, од-

к носно службениците на месните народни одбори како и ра-
ководителите и одговорните службеници на овластените от-
купни државни претпријатија односно задруги: 

а) ако не издаваат или не издаваат на време соопште-
нија од чл. 9 од оваа уредба; 

о) ако поради немарно и бирократско работење не 
превземат мерки задолженијата на стопанствата да се извр-
шат на време; 

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни 
извештаи; 

г) ако не водат на прописен начин евиденција за задол-
женијата како и за откупите и испорачените количи-
ни грав; и 

д) ако располагаат со откупениот грав противно на по-
стоевте прописи или противно на диспозициите добивени 
од надлежниот орган односно претпријатие. 

Казните ги изрекнува Министерот за државни набавки 
вр-з основа на спроведената административно-казнена по-
стапка по прописите на Основниот закон за прекршоци. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 20 

Министерот за државни набавки ќе издаде во согла-
сност со Претседателот на Владата подробни напатствија на 
обласните народни одбори за начинот за разработка на пла-
нот на околиските, градските и месните народни одбори, за 
давање помошт на околиските, градските и месните народ-
ни одбори, за смеониците со кои што ќе се раководат ме-
сните народни одбори при задолжувањето на стопанствата I 
и ќе одреди рокови во кои што ќе се извршат радњите во 
врска со спроведувањето на оваа уредба, 

Ч л. 21 

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба 
донесува Министерот за државни набавки. 

Чл. 22 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

Број 4609, 31-VII1-1949 година,Скопје. 

Министер Потпретседател 
на државните набавки, на Владата на НРМ, 

П. Менков, с. р. Н. Минчев, с. р. 

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Вла-
дата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашањата од народното стопанство и обновата 
на земјата, Водата на Наоодна Република Македонија по 
предлог на Министерот за државни набавки донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА КРОМПИР ВО ЕКОНОМ-

СКАТА 1949/50 ГОДИНА 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работниот на-
род ќе се врши во економската 1949/50 година задолжите-
лен откуп на кромпир. 

Под задолжителен откуп се подразбира должност на 
секој земјоделец и селанска работна задруга да и по про-
писите на оваа уредба предадат на државава одредена ко-
личина кромпир по прописаните државни откупни цени. 

Член 2 

Покрај земјоделците должни се на државата да и 
продадат кромпир и неземјоделците што имаат земја под 
кромпир, како и лицата што зеле или дале земја под наем 
или исполица. 

Министерот државни набавки ќе донесе поблиски 
напатствија за задолжителното предавање и за начинот на 
задолжувањето на неземјоделците и за лицата што зеле 
или дале земја во наем или исполица. 

Член 3 

Земјоделците и селанските работни задруги слобо-
дно располагаат со одвишоците на кромпирот што им оста-
нуваат после задолжителната испорака по одредбите од 
оваа уредба (слободни одвишоци). 

Слободните одвишоци можат земјоделците и селан-
ските работни задруги да и' ги продаваат на државата по 
прописите од Уредбата за продавање земјоделски произво-
ди врзано со право на купување на одредени индустриски 
фоизволи по пониските единствени цени, а под условите 
на Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што 
можат да се продаваат земјоделските производи по врзани-
те цени. 

П. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Член 4 

Претходниот пл,ан за откуп на кромпир го утврдува 
Министерот за државни набавки во согласност со Претседа-
телот на Планската комисија на НРМ и Министерот за зем-
јоделие/. 

Министерот за државни набавки го разработува прет-
ходниот план за откупо на кромпир на обласни народни од-
бори, обласните народни одбори на околиски односно град-
ски Народни одбори, а околиските народни одбори на месни-
те народни одбори. 

Член 5 

РЈрз основа на претходниот план за откуп на компир 
примен од околискиот народен одбор, месниот народен од-
бор ќе извоши во времето кога дозрева компирот претсмет-
ка на задолжението (претходно задолжение) секое по-
едино земјоделско стопанство одредувајќи ја количината на 
компирот која стопанството ќе биде должно да ја г.реДаде 
на државата. Претсметката на задолжението (претходно задол 
жение) месниот народен одбоо 1а врши врз основа на по-
вршината ЦЈТО стопанството ја засадило со компир и врз 
основа на утврдениот принос на берењето. 

Проценката на приносот ја врп^т во времето кога до-
зрева компирот, а во рокот што ќе го одреди Министерот 
за државни набавки, комисиите што ги образува месниот 
изоден одбор по одобрение на околискиот Народен одбор. 

Претсметките на задолженијата (претходно задолже-
ние) месниот народен одбор ги изнесува во посебни списо-
ци. Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето 
ќе ги пропише Министерот за државни набавки. 

Член 6 

Пополнетите списоци во два примерка заедно со иска-
зот на задолженијата на селанските работни задруги врз о-
снова на нивните потврдени планови на производството и 
на пазарните одвишоци месниот народен одбор ги испраќа 
до околискиот народен одбор. Извршниот одбор на околи-
скиот народен одбор на -својата седница ги прегледува 
поднесените списоци на задолженијата и во нив врмм ис-
правки до колку се потребни. . 

После извршеното прегледување на списоците извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор состава пред-
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коден план на откупот со преглед на задолженијата по 
категории на стопанствата и по подрачјата нја месните на-
родни одбоои. Планот на откупот на кромпир околискиот 
народен одбор го испраќа на обласниот народен одбор. 

Извршниот одбор на обласниот народен одбор соста-
вува предходен областен план на откупот на кромпир со 
преглед на задолженијата на околиите и со преглед на ка-
тегории за подрачјето на обласниот народен одбор и го 
испраќа до Министерот за државни набавки. 

Член 7 

Врз основа На предходните планови за откуп на 
кромпир на обласните народни одбори Министерот за др-
жавни набавки составува преглед на планот за откуп на 
кромпир з ! Народна Република Македонија, и го поднесу-
ва на Владата за одобрение. 

Член 8 

Планот за откуп на кромпир за подрачјето на Наро-
дна Република Македонија утврден од Владата, Министерот 
за државни набавки го испраќа на обласниот народен одбор 
на извршување. 

Месните народни одбори врз основа на дефинитивни-
от план за откуп на кромпир ќе извршат соодветни исправ-
ки по списоците на задолженијата на стопанствата. Врз ос-
нова на вака поправените списоци извршниот одбор на ме-
сниот народен одбор ќе издаде на секое стопанство ре-
шение за задолжението, во кое што ја одредува количина-
та на Цоомпирот што стопанството е должно задолжител-
но да и ја продаде на државата, како и рокот на испораката. 

Член 9 

Месните народни одбори се должни по сендбеннот 
план да му ул соопштат на сское земјоделско стопанство, 
пред идната сеидба големината на површината што с дол-
жно да ја зассе со кромпир. 

III. "УТВРДУВАЊА КОЛИЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ОТКУП ЗА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО 

Член 10 

За секое земјоделско стопанство во времето на до-
зревањето на кромпирот се утврдува вкупниот принос ка-
ко и одвншокот на приносот, од кој што стопанството е 
должно да и продаде на државата одредена количина кром-
пир. 

Вкупниот принос на кромпирот се утврдува на тој 
начин што површината, која стопанството ја засадило со 
кромпир се множи со приносот но еден' хектар утврден од 
комисијата (член 5). -

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиваат коли-
чините потребни на исхрана на членовите на домаќинство-
то и количините потребни за семе за да се добие основата 
за утврдувањето на количината што стопанството е долж-
но да и ја продаде на државата (одвишокот на приносот). 

Член 11 

Количината 1II кромпирот што стопанството е долж-
но да и ја продаде на државата се пресметува во процен-
ти од одвишокот на приносот. Процентот од одвишокот 
на приносот се утврдува према вкупната обработива повр-
шина по категориите на земјоделските стопанства на след-
ниот' начин: 
Категорија Големината на обра- Процент од одви-

ботивата поевтина шокот на приносот 
I до 2 ха 40—60 
II од 2 - 3 ха 50—70, 

III од 3 - 5 ха 60—80 
IV од 5 ха па нагоре 80—95 
Во рамките на горе одредените проценти месниот на-

роден одбор ќе го одреди процентот за секое поедино сто-
панство, водејќи сметка за економската сила на стопанство-
то и за другите услови, што можат да влијаат на големи-
ната на задолжителните испораки. 

Како обработиви површини се сметаат: ораници, бав-
чи' и градини, лозја и ливади. 

Член 12 

На решението за задолжение со задолжителни испо-
раки на кромпир може да се подаде жалба до околискиот 
народен одбор во рок од три дена по примањето на реше-
нието, со тоа што околискиот народен одбор е должен жал-
бата да е реши во рок од осум дена. 

Жалбата не го задржува извршувањето. 

Член 13 

За исхрана н^ членовите на домаќинството ќе се оста-
ва до 100 кгр. кромпир за секој член. 

За семе ќе се остава до 1.800 кгр. по хектар. 

Член 14 

Околиските народни одбори се должни да испратат 
на откупното претпријатие пред да почне откупот извод од 
списокот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно 
за подрачјето на секој местен народен одбор, а посебно за 
секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство 

^ поименично задолжено со задолжителна испорака на кромпир. 

IV. ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И 
НА ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 15 -

Количините за задолжителната испорака на кромид 
рот ма селанскнте работни задруги се утврдуваат во пла-
нот на производството и на пазаришниге одвишоци на зе-
мјоделските производи. 

Со цел да се утврди планот на пазЅрипгните одвишо-
ци од вкупното производство на кромпир ќе се одбијат ко-
личините потребни за исхрана на членовите на задругата и 
нивните фамилии (член 13) како и количините потребни за 
фондовите (семенски фонд). 

Од утврдениот пазарнион одвишок на кромпирот на 
селанската работна задруга и се остава 10—30% од пазари-
шните одвишоци према големината на задругата, нејзината 
стопанска сила и карактерот на производството со кој што 
ссланската работна задруга се бави. 

Член 16 

Планот на производство и па пазаришните одвива-
ни на кромпирот, како и количините на задолжителната ис-
порака на економиите на земјоделските задруги се утврду-
ва како и за ссланските работни задруги. 

Чл. 17 

Напатствие за планирање на производството на паза-
ришните одвишоци на компирот за селанските работни за-
други донесува Министерот за земоделие во согласност со 
Претседателот на Планската комисија на НРМ. 

Напатствие за количината на компирот што ќе се 
остава на економиите на земјоделските задруги односно на 
нејните членови пропишува Министерот за земјоделие во 
согласис со Министерот за државни набавки. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 18 

Доколку радњата не содржи одбележени на кривично 
дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 динари или со 
поправителна работа до два месеца лицата што се должни 

д1а го продаваат компирот по прописите на оваа уредба: 
а) ако без оправдан разлог и намерно не ја извршат 

обврската во одредената количина и во одредениот рок; 
б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за 

утврдување на обврската; 
в) ако намерно не ги засадат по планот предвидените 

односно со обврската дадените површини, или ако го запу-
штат намерно понатамошното обработување на засадените 
површини па се јан и јата пропаднат или се оштетат. 

Администратнвно-казнената постапка а водат и казни 
изрекнуваат извршните одбори на околиските, (градските) 
народни одбори. 

Чл. 19 

Доколку радњата не содржи одбележени на кривично 
дело ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари одго-
ворните службеници во новеренството за државни набавки 
(за трговија и снабдување) на извршниот одбор на обла-
сниот, околискиот односно градскиот народен одбор, одно-
сно службениците на месните народни одбори, како и рако-
водителите и одговорните службеници на овластените от-
купни државни претпријатија односно задруги: 

а) ако не издаваат или не издаваат на време сооии1тени-
ја од член 9 од) оваа уредба; 

б) ако поради немарно и бирократско работење не 
превземаат мерки задолженијата на стопанствата да се из-
вршат на време; 

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточ-
ни извештаи; 
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г) ако не водат на пропнсан начин евиденција за за-
долженијата како и за откупите и испорачените количини 
компир; и 

д) ако располагаат со откупениот компир противно на 
постоеќите прописи или противно на диспозициите добивени 
од надлежниот орган односно претпријатие. 

Казните ги изрекнува Министерот за државни набавки 
врз основа на спроведената административно-казнена по-
стапка по прописите на Основниот закон за прекршоци. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 20 

Министерот за државни набавки ќе издаде во согласност 
со Претседателот на Владата потребни напатствија на обла-
сните народни одбори за начинот на изработка на планот на, 
околиските, градските и месните народни одбори, за дава-
ње помош на околиските, градските и месните народни од-
бори, за смерниците со кои што ќе се раководот месните на-
родни одбори при задолжувањето на стопанствата и ќе од-
реди рокови во кои што ќе се извршат радњите во врска со 
спроведувањето на оваа уредба. 

Чл. 21 

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба 
донесува Министерот за државни набавки. 

Чл. 22 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавување-

то во "Службениот весник на Народна Република Маке-
донија". 

Број 4о10, 31-VII1-1949 година^ Скопје. 

Министер Потпретседател 
на државните набавки, на Владата на НРМ, 

П. Менков, с. р. II. Минчев, с. р. 

176 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувуање Вла-

дата на Народна Република Македонија за донесување уред-
би по прашан.ата од народното стопанство и обновата на 
земјата, Владата на Народна Република Македонија, по пред 
лог на Министерот за државни набавки донесува 

УРЕДБА 

ПА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ОРИЗОВА АРПА 
ВО ЕКОНОМСКАТА 1949/50 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работниот на-
род со ориз ќе се врши во економската 1949/50 година за-
должителен откуп на оризова арпа (нелупен ориз). 

Под задолжителен откуп се подразбира должност на 
секој земјоделец и селанска работна задруга да и' по пропи-
сите на оваа уредба продадат на државата одредена коли-
чина оризова арпа по одредените откупни цени. 

Чл. 2 

Покрај земјоделците должни се на државата да и' про-
дадат оризова арпа и неземјоделците што имаат земја засе-
јана со ориз, како и лицата што зеле или дале земја под 
наем или исполица. 

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски на-
патствија за задолжителното подавање и за начинот на за-
должувањето на неземјоделците и на лицата што зеле или 
дале земја во наем или исполица. 

Чл. 3 

Земјоделците и селанските работни задруги слободно 
располагаат со одбитоците на оризовага арпа што им оста-
нуваат после задолжителната испорака по одредбите на 
оваа уредба (слободни одвишоци), ^ 

Слободните одвив1оци можат земјоделците и селан-
еките работни задуги да и' ги продаваат на државата по про-
писите од Уредбата за продавање земјоделски производи 

врзано со правото за купување на одредени индустриски 
производи по пониски единствени цени, а под условите на 
Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што 
можат да се продаваат земоделските производи по врзани-
те цени. 

Чл. 4 

За секој 100 кг. продадена оризова арпа откупното 
претпријатие на сопственикот ќе му даде без накнада по 
4 кгр. оризова плева. 

И. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Чл. 5 

Претходниот план за откуп на оризова арпа го утвр-
дува Министерот за државни набавки во согласност со Прет-
седателот на Планската комисија на НРМ и со Министерот 
за земјоделие. 

Министерот за државни набавки го разработува прет-
ходниот план за откуп на оризова арпа на обласни народни 
одбори, обласните народни одбори на околиски односно на 
градски народни одбори, а околиските народни одбори на 
месни народни одбори. 

Чл. 6 

Врз основа на претходниот план за откуп на оризова 
арпа примен од околискиот народен одбор, месниот народен 
одбор ќе изврши во времето кога дозрева оризот претсмет-
ка на задолжението (претходно задолжение) на секое пое-
дино земјоделско стопанство, одредувајќи ја количината на 
оризова арпа која стопанството ќе биде должно да ја про-
даде на државата. Претсметка на задолжувањето (прет-
ходно задолжување) месниот народен одбор ја врши врз 
основа на површината што ја засејало стопанството и врз 
основа на утврдениот жетвен принос. 

Проценката на жетвениот принос ја вршат во време на 
до кревањето на) оризовата арпа, а во рок што ќе го одреди 
Министерот за државни набавки, (комисиите што ги образува 
месниот народен одбор по одобрение на околискиот наро-
ден одбор. 

Пресметките на задолжениата (претходно задолже-
ние) месниот народен одбор ги внесува во посебни списо-
ци. Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето 
ќе го пропише Министерот за државни набавки. 

Чл. 7 

Пополнетите списоци во два примера заедно со иска-
зот на задолженијата на селанските работни задрууги врз 
основа на нивните потврдени планови на производството и 
на пазаришните одвишок,!! месниот народен одбор ги испра-
ќа до околискиот народен одбор. Извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор на својата седница ги прегледува 
поднесените списоци на задолженијата и во нив врши 
исправки доколку се потребни. 

После извршеното прегледување на списоците изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор состава претходен 
план на откупот со преглед на задолженијата по категории 
на стопанствата и по подрачјата на месните народни одбори. 
Планот на откупот на оризова арпа околискиот народен од-
бор го испраќа на обласниот народен одбор. 

Извршниот одбор на обласниот нареден одбор соста-
вува претходен областен план на откупот на оризова арпа 
со преглед на задолженијата по околиите и со предлог по ка-
тегории за подрачјето на обласниот народен одбор и го 
испраќа до Министерот за државни набавки. 

Чл. 8 
В^з основа на претходните планови за откуп на ори-

зова арпа на обласните народни одбори Министерот за др-
жавни набавки составува предлог на планот за откуп на 
оризова арпа на Народна Република Македонија и го подне-
сува на Владата на одобрение. 

Чл. 9 

Планот за откуп на оризова арпа за подрачјето на На-
родна Република Македонија, утврден од Владата, Министе-
рот за државни набавки го испраќа на обласните народни 
одбори за извршување. 

Месните народни одбори врз основа на дефинитивниот 
план за откуп на оризова арпа ќе извршат соответни исправ-
ки во списоците на задолженијата на стопанствата. Врз осно-
ва на вака поправените списоци извршниот одбор на месниот 
народен одбор ќе издаде на секое стопанство решение за 
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задолжението, во кое што ја одредува количината на ори-
зовата арпа што стопанството е должно задолжително да и 
ја продаде на државата како и рокот на испораката. 

III. УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ОТКУП НА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО 

Чл. 10 

Месните народни одбори се должни по сеидбениот 
план, да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство 
пред идната сеидба големината на површината, што е долж-
но да ја засее со оризова арпа. 

Чл. И 

За секое земјоделско стопанство во времето на дозре-
вањето на оризот се утврдува жетвениот принос, како и од-
вишкот на жетвениот принос, од1 кој што стопанството е 
должно да и' продаде на државата одредена количина ори-
зова арпа. 

Жетвениот принос се утврдува така што количината 
на обработивата површина што земјоделецот ја засејал со 
ориз се помножува со приносот од декар утврден од коми-
сијата (член 6). 

Од вака утврдениот принос се одбиваат количините по-
требни за исхрана на членовите на домаќинството и за семе, 
ва да се добие основа за утврдувањето на количината што 
стопанството е должно да и' ја продаде на државата (одви-
шок на жетвениот принос). 

Чл. 12 

Количината на оризовата арпа што стопанството е 
должно да и ја продаде на државата се пресметува во про-
центи од одвишокот на жетвениот принос се утврдува спре-
ма вкупната засејана површина со ориз по категориите на 
земјоделските стопанства на следниот начин: 

Катего- Големина на засе- Процентот од одвишокот 
рија јаната површина на жетвениот принос 

1 до 5 декари 80 — 90 
П од) 5 - 10 декари 85 - 95 

III од 10 декари па нагоре 90 — 98 

Во'рамките на горе одредените проценти месниот наро-
ден одбор ќе го одреди процентот за секое поедино стопан-
ство, водејќи сметка за економската сила на стопанството и 
за другите услови што можат да влијаат на големината на за 
должителните испораки. 

Чл. 13 

На решението за задолжение со задолжителни испора-
ки па оризова арпа може да се подаде жалба до околискиот 
народен одбор во рок од три дена по примањето на реше-
нието, со тоа што околискиот народен одбор е должен жал-
бата да ја реши во рок од осум дена. 

Жалбата не го задржува извршувањето. 

Чл. 14 

За исхрана на секој член од домаќинството ќе се оста-
ви до 15 кгр. оризова арпа, а за семе до 20 кгр. оризова арпа 
на еден декар. 

Како членови на домаќинството се сметаат сите лица 
што живеат во заедница со домаќинството,' било да се чле-
нови на фамилијата било да се постојано на работа во од-
носното земјоделско стопанство. 

За вршајот на вршалките ќе се остава количество од-
редено со посебни прописи. 

Чл. 15 

Околиските народни одбори се должни да испратат на 
откупното претпријатие пред да почне со откупот извод од 
спискот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно за 
подрачјето на секој местен народен одбор, а посебно за 
секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство 
поименично задолжено со задолжителна испраќа на ори-
зова арпа. 

Чл. 16 

На овластените откупни претпријатија односно полов-
ните огранки на Дирекцијата на државниот житен фонд, за-
должително мора да им се предаде и целокупниот уем од 
вршалките, машинотракторските станици и станиците за чи-
стење на семето, што го примаат како накнада во натура за 
своите услуги. 

IV. ОБВРСКИТЕ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
И НА ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Чл. 17 

Количините на Задолжителната испорака на оризо-
вата арпа на селанските работни задруги се утврдуваат во 
планот на производството и на пазаришните одвишоци на 
земјоделските производи. 

Со цел да се утврди плаигл на идар кинин л с н,и и то-
ни, од вкупното производство на оризовата арпа ќе се од-
бијат количините потребни за исхрана на членовите на за-
другата и нивните фамилии (член 14), како и количините 
потребни за фондовите (семенски фонд и резервни фонд 
за семе и људска храна). 

Од утврдениот пазарнион одвишок на оризовата арпа 
на селанската работна задруга и се остава до 20% од п!аза-
ришните одвишоци према големината на задругата, нејзи-
ната стопанска сила и карактерот на производството со ној 
што селанската работна задруга се бави. 

I Чл. 18 

Планот на производството и на пазаришните одвишо-
ци на оризовата арпа, како и количината на задолжителна-
та испорака на економиите на земјоделските задруги, се 
утврдува како и за селанските работни задруги. 

Чл. 19 

Напатствие за планирање на производството и п.азари-
шните одвишоци на оризовата г0па за селанските работни 
задруги донесува Министерот за земјоделие во согласност 
со Претседателот на Планската комисија на НРМ. 

Напаствие за количината на оризовата арпа што ќе 
се остава на економиите на земјоделските задруги односно 
на нејните членови пропишува Министерот за државни на-
бавки. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 20 

До колк) радњатѕ не содржи одбележени на криви-
чно дело, ќе се казнат со парична казна до 50.С00 динари 
или со принудителна работа до три месеци лицата што се 
должни да ја продадат оризовата арпа по прописите на 
оваа уредба: 

а) ако без оправдан разлог и намерно не ја извршат 
обврска во одредената количина и одредениот рок; 

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание 
за утврдувањето на о б в р с к а ; 

в) ако намерно не ги засејат по планот предвидените 
количини со ориз, или ако намерно го запуштат понатамо-
шното обработување на засејаните површини па сејанијата 
пропаднат или се оштетат. 

Административно-казнената постапка ја водат""и каз-
ни изрекнуваат извршните одбори на околиските (Градски-
те народни одбори. 

Чл. 21 
До колку радњага не содржи одбележени на криви-

чно дело, ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари 
одговорните службеници во Поверенството за државни на-
бавки (за трговија и снабдување) на извршниот одбор на 
обласниот, околискиот односно градскиот народен одбор, 
односно службениците на месните народни одбори, како и 
раководителите и одговорните службеници на овластените 
откупни државни претпријатија односно задруги: 

а) ако не издаваат или не издаваат на време соопште-
нија од член 10 од оваа уредба; 

б) ако поради немарно и бирократско работење не 
превземаат мерки задолженијата на стопанствата да се из-
вршат на време; 

в) ако не поднесат на време или ако поднесат нето-
чни извештаи; 

г) ако не водат на прописен начин евиденција за за-
долженијата како и за откупите и испорачените количини 
оризова арпа; 

д) ако располагаат со откупената оризова арпа про-
тивно на постоеќите прописи или противно на диспозиции-
те добивени од надежниот орган односно претпријатие. 

Казните ги изрекнува Министерот за државни набав-
ки врз основа на спроведената административно-казнена по-
стапка по прописите на Основниот закон за прекршоци. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 22 

Министерот за државни набавки во согласност со 
Претседателот па Владата ќе издаде подробни напатствија 
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на обласните народни одбори за начинот на разработка на 
планот на околиските, градските и меси л 1 с наредни одбо-
ри, за давање помошт на околиските, градските и месните 
народни одбори, за смерниците со кои што ќе се раководат 
месните народни одбори при задолжувањето на стопанства-
та и ќе одреди рокови во кои ќе се извршат радњите во 
врска со спроведувањето на оваа уредба. 

4 

Чл. 23 

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уред-
ба ќе донесе Министерот за државни набавки. 

Чл. 24 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

Број 4611, 31-У1П-1949 година, Скопје 

МИНИСТЕР 
НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ 

(П. Менков), с. р. 
110 Д П РЕТСЕ ДАТЕЛ 

И Д ВЛАДАТА НА НР1У 

Н. Минчев с. р. 

Врз основа на член 1 од Законот за овластување 
Владата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашањата од народното стопанство и обновата 
на земјата, по предлог на Министерот на државни набавки, 
Владата на Народна Република Македонија ја донесува 
следната 

177 

УРЕДБА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА МЛЕКО И ПРЕРАБОТКИ 

ОД МЛЕКО ВО 1949 ГОДИНА 
општи ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на ра-
ботниот народ со млеко, односно преработки од млеко, а 
нарочито децата и болните, во 1949 година ќе се врши за-
должителен откуп млеко, односно преработки од млеко. 

Член 2 

На задолжителна испорака на млеко, односно прера-
ботки од млеко подлежат земјоделските стопанства, селан-
ските работни задруги, економиите на земјоделските задру-
ги и другите лица што имаат молзен добиток (крави, биво-
лици, овци и кози). 

Член 3 

Задолжителната испорака на млеко, односно прера-
ботки од млеко за земјоделските стопанства и другите ли-
ца, селанските работни задруги и економиите на земјодел-
ските задруги изнесува од 30 до 35% од утврдениот паза-
рен одвишок. 

Во реоните каде производството на млеко е послабо, 
односно каде што нема достаточно производи за исхрана 
на производителите, процентот на задолжителната испора-
ка на млеко, односно преработки од млеко може да се на-
мали, односно поедини стопанства да се ослободат од за-
должителната испорака. 

Поблиски прописи по предните ставови донесува Ми-
нистерот на државни набавки во согласност со Министерот 
за земјоделие. 

Член 4 

За испорачените задолжителни количини млеко, од-
носно преработки од млеко на производителите ќе им се 
исплатува и тоа: една четвртина со давање покрај куповни-
от износ по одредените сврзани цени и ист износ на боно-
ви за купување одредени индустриски производи по пони-
ските единствени цени, а останалите три четвртини од за-
должителната испорака по цени кои што се за 75% пого-
леми од сврзаните цени, но без давање на соотнетен износ 
н,а бонови. 

Член 5 

Со млекото, односно р,рерјаботки од млекото ВЈТО не 
е опфанато со задолжителниот откуп производителите мо-
жат слободно да располагаат. 

Производителите можат и млекото од одреден молзен 
добиток односно преработките од млекото со кое што сло-
бодно располагаат да го продаваат на државата по пропи-
сите на Уредбата за продавање земјоделски производи вр-
зано со правото на купување одредени индустриски стоки 
ко пониските единствени цени, а под условите на Уредба-
та за одредување на највисокиот износ до кој што можат 
да се продавааг земјоделските производи по сврзани цени. 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Член 6 
Количините млеко, односно преработки од млеко коп 

што има да се откупат на подрачјето на поедини обласни 
народни одбори и на подрачјето на град Скопје се опреде-
луваат со републиканскиот план за откуп на млеко, односно 
преработки од млеко, кој ВЈТО ГО донесува Министерот на 
државни набавки во согласност со Министерот за трговија 
и снабдување и Министерот за земјоделие. 

Извршниот одбор на обласниот народен одбор по 
предлог од повереникот на државни набавки и повереникот 
за земјоделие со својот план одредува кон количини мле-
ко, односно преработки од млеко и во кое време задолжи-
телно ќе се откупат во секоја околија (град) од неговото 
подрачје. 

Врз основа на добиениот областен план, извршниот 
одбор на околискиот (градскиот) народен одбр, по пред-
лог од повереникот на државни набавки (за трговија и 
снабдување) и повереникот за земјоделие составува план 
за откуп на млеко, односно преработки од млеко за своето 
подрачје и одредува кои количини млеко, односно прера-
ботки од млеко и во кое време (по месеци) задолжително 
ќе се откупат па подрачјето на градскиот односно на секој 
поедин местен народен одбор. 

ОДРЕДУВАЊЕ ОБВРСКИ 

Член 7 
При утврдувањето пазарниот одвишок и годишната 

обврска на поедини производители нарочно треба да се во-
ди сметка за нуждите на производителот, приносот и ква-
литетот на молзниот добиток, приносот од останатите зе-
мјоделски производи што служат за исхрана на производи-
телот, потребите з!1 исхрана на добитокот и бројот на чле-
новите на домаќинството. 

Член 8 -

Врз основа на планското задолжение, кое што во 
! рамките на околискиот план за откуп на млеко, односно 
1 преработки од млеко отпаѓа н'а неговото подрачје, месниот 

народен одбор во срок од 10 дена по приемот на планот 
утврдува кои количини млеко, односно преработки од мле-
ко (годишна обврска) и во кое време (по месеци) задол-
жително ќе ги продадат поедини земјоделски стопанства и 
други лица. 

Од како ќе ја утвди годишната задолжителна испо-
рака на секое поедино стопанство месниот народен одбор 
ќе состави список" на стопанствата со нивните задолжува-
ња и овој список ќе го објави на уобичаен начин. 

Стопанствата можат да дадат приговор на своите за-
должувања. 

Списокот на стопанствата со задолжувањата и при-
говорите доколку ги има, месниот народен одбор ќе му ги 
достави на потврда на околискиот народен одбор. 

Врз основа на потврдениот список на задолжувања-
та месниот народен одбор ќе му издаде на секое стопанство 
писмено решение за неговото вкупно задолжување по ме-
сеци и срок за испораката. Препис од решението месниот 
народен одбор е должен да му достави на овластеното прет-
пријатие за откуп на млеко, односно преработки од млеко. 
Против решението може да се вложи жалба во срок од 
три дена по приемот на решението до извршниот одбор на 
околискиот народен одбор. 

Член 9 

Висината на годишната обврска за испорака па мле-
ко, односно преработки од млеко, како и по месеци, за се-
лаиските работни задруги и економиите на земјоделските 
задруги ја утврдува со свое решение извршниот одбор на 
околискиот народен одбор по предлог на надлежниот ме-
стен народен одбор врз основа на планот за производство 
на односната задруга односно економија и на така утврде-
ната висина на годишниот одвишок 
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Против ова решение може да се вложи жалба во 
срок од три дена по приемот на решението до повисокиот 
надлежен орган. 

Член 10 

Млекото треба да се дава свеже, како што е намол-
зено, чисто и проодено, а преработките од млеко полнома-
сни и зрели. 

Во замена за свеже млеко може да се откупува твр-
до сирење, бело сирење, кашкавал и масло во сразмера 
што ќе биде утврдена од Министерот на државни набавки 
во согласност со Министерот за земјоделие. 

Член 11 

Утврдувањето количината на млеко, односно прера-
ботки од млеко за задолжителна испорака ќе се врши врз 
основа на бројната состојба на молзниот добиток што го 
имаат производителите од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОТКУПОТ 

Член 12 

Со откупот на млеко односно преработки од млеко 
раководи Министерот на државни набавки преку Главн,ага 
дирекција за откуп н промет со млеко и млечни производи 
во Скопје. 

Член 13 

Откупот на млекото односно на преработките од мле-
ко можат да го вршат: држените откупни претпријатија 
од републиканец односно обласно значење со својата от-
купна !Шежа, локалните откупни претпријатија по овласту-
вање на одредена територија и задругите како комиснона-
ри на државните откупни претпријатија. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 

До колку редн.ата не содржи одбележени на кривично 
дело, ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари или 
со казна поправителна работа до два месеца лицата што 
се должни да продаваат млеко односно преработки од мле-
ко по прописите на ова^ уредба: 

а) ако без оправдани причини или намерно не ја из-
вршат обврската во одреденото време; 

б) ако без оправдани причини не ја извршат обвр-
ската во одредената количина или каквоќа; 

в) ако даваат к/точни податоци 3(а бројот и врстата 
на молзниот добиток и за другите околности што се од вли-
јание за утврдување на обврските; 

г) ако млекото односно преработките од млеко не ги 
продадат во природна состојба. 

Адмннистративно-казнената постапка ја водат и каз-
ни порекнуваат извршните одбори на околиските (градски-
те) сродни одбори по прописите на Основниот закон за 
прекршоци. 

Член 15 

До колку радњата не содржи одбележени на кривич-
но дело, ќе се казнат со парична казна до5.000 динари од-
говорните службеници на народните одбори, како и рЈвко-
водителите и одговорните службеници на овластените др-
жави 1 претпријатија и задруги што се бават со купување 
или дистрибуција на млеко и преработки од млеко односно 
со преработка на млеко, и на службите за работничко снаб-
дување што се бават со дистрибуција на млеко и преработки 
,од млеко: 

а) ако поради немарно и бирократско работење не 
превземат мерки задолженија ^а откуп на млеко односно 
преработки од млеко да се извршат на време; 

б) ако на време не поднесуваат извештаи или поднесу-
ваат неточни извештаи; 

в) ако евиденцијата за задолженијата и за откупените 
и испорачаните количини на млеко и преработки од млеко 
не ја водат на прописен начин; 

г) ако со откупеното млеко односно преработки од 
млеко располагаат противно на постоеќите прописи или 
противно на ДИСПОЗИЦИЈА добивенн од надлежните органи; 

д) ако по нивна вина сопреното млеко односно пре-
работки од млеко се расипат. 

Казните гн порекнува Министерот за државни набав-
ки врз основа на спроведената административно-казнена по-
стапки по прописите на Основниот закон за прекршоци. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 

Количините млеко односно преработки од млеко кои 
што поедини производители во времето од 1 јануари 1949 
година па наваму ги дале како задолжителен откуп на овла-
стеното претпријатие или задруга, ќе се засметаат во задол-
жителна испорака по прописите на оваа уредба. 

Член 17 

Ако производителите го продадат молзниот добиток 
можат да се ослободат од задолжителната испорака на 
млеко односно млечни преработки само врз основа на до-
каз дека соответната обврска е пренесена на купувачот. 

1 Член 18 

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски 
прописи за извршувањето на он^а уредба. 

Член 19 

Сите поописи од Уредбата за организација на отку-
пот на млеко и млечни производи и за оснивање на Главна 
дирекција за откупот и промет со млеко и млечни произ-
води на Министерството за трговија и снабдување („Служ-
бен весник на НРМ" Бр. 8 (49) до колку се во нротивност 
со одредбите од оваа уредба престануваат да важат. 

Член 20 ѕ 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Ма.ке-
донија4'. 
Број 4608, 31-УШ-1949 година, Скопје 
Министер на државни набавки, 

II. Менков, с. р. 
Потпретседател на Владата на НРМ 

Н. Минчев, с. р. 
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Врз основа на чл. 3 ст. 1 од Законот за државната 
арбитражи,, Владата на Народна Република Македонија до-
несува 

УРЕДБА 
ЗА ОБВРЗУВАЊЕ НА ОБЛАСНИ ДРЖАВНИ АРБИТРАЖИ 

Член 1 
На територијата на Народна Република Македонија се 

образуваат следните обласни државни арбитражи: 
1) Обласна државна арбитража при Извршниот одбор 

на Народниот одбор на Скопска'област, која што е месно 
надлижна за територијата на Скопската област и на градот 
Скопје. 

2) Обласна државна арбитража при Извршниот од1бор 
на Народниот одбор на Битолска област, која што е месно 
надлежна за територијата на Битолската област. 

3) Областна државна арбитража при Извршниот одбор 
на Народниот одбор на Штипската област, која што е месно 
наделжна за територијата на Штипска област. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинуваат: 
а) Државната арбитража при Градскиот народен од-

бор на град Скопје; 
б) Државната арбитража при Градскиот народен од-

бор на ѓрад Битола и 
в) Државната арбитража при Градскиот народен од-

бор на град Штип. 
Уредбата на Владата на НРМ бр. 1818 од 11.11.1949 го-

дина („Службен весник на НРМ" бр. 5 од 28.11.1948 година) 
престанува да важи. 

Член 3 
Државните арбитражи при градските народни одбори 

од претходниот член сите несвршени предмети ќе ги преда-
дат на соотвстните обласни државни арбитражи според тери 
торијалната надлежност одредена со оваа Уредба. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила рд денот на објавува-

њето и во „Службен весник на НРМ". 
Број 4625 Подпретседател на Владата на НРМ 

31-УНМ949 година Н. Минчев с. р. 
Скопје 
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179 
Врз/ основа к ! чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, по предлог на Министерот за индустри-
ја и руд;ѓктво, Владата нЈ Народна Република Македонија 
донесува 

УРЕДБА 

ЗА ОСНИВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ИНДУСТРИЈАТА ч 

Член 1 

Со цел за научно истражувачки работи во областа на 
индустријата при Министерството на индустријата и рудар-
ството на Народна Република Македонија се оснигу Инсти-
тут за научни истражувања во индустријата со седиште во 
Скопје. 

Институтот е под раководство и надзор на Министерот 
за индустрија и рударство. 

Член 2 

Задачите на институтот за научни истражувања се: 
а) Да врши научни истражувања во областа на инду-

стријата. 
б) Да дава предлози, мненија и совети за унапредува-

ње на производството во индустријата. 
в) Да пронајдува нови врсти на материјали. 
г) Да истражува и пронајдува нови технолошки про-

цеси како и да г^боти на рационализација на постоевте 
технолошки процеси. 

д) Да проучува и да ја следи примената на нови ме-
тоди во работата и техничкиот напредок во технифта и на-
уката. 

ѓ) Да го испитува квалитетот на производството и ли 
дава предлози и на I ггстнија за подобрување на квалитетот 
на производството. 

е) Да соработува со соотнеаните научни установи во 
земјата и во странство. 

Член 3 

Со работите на институтот V научни истражуван.а во 
индустријата раководи директор кого го поставува Мини-
стерот за индустрија и рударство во согласност со Претсе-
дателот на Вла,ста на Народна Република Македонија. 

Член 4 

Институтот за научни истражувања има свој стручен совет. 
Членовите на Стручниот совет ги именува Министерот 

за индустрија и рударство. 

Член 5 

Институтот 11 научни истражуван,а во индустријата 
има посебна претсметка на приходи и расходи во составот 
на претсметката на приходите и расходите на Министерство-
то на индустријата и рударството. 

Наредбодател за извршување на претсметката па при-
ходите и расходите е директорот на институтот. 

Член 6 

Поблиски прописи за организацијата и работен,сто на 
институтот ќе донесе Министерот за индустрија и Јјрударство. 

Член 7 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народ! џ Република Македо-
нија". 

Број 4613 Подпретседател наВладата на НРМ 
Скопје, 31-УШ-1949 год. Н. Минчев с. р. 
Министер за индустрија и рударство, 

Бл. Попов, с Ф. 
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Врз основа на чл. 29 точ. 3 во врска со чл. 4 точ. 

5 и чл. 14 точ. 3 од Законот за Петгодишниот план на раз-
виток на народното стопанство на Народна Република Ма-
кедонија во годините 1947-1951 по предлог на Министерот 
на индустријата и рударство, Владата на Народна републи-
ка Македонија ја донесува следната 

УРЕДБА 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХНИЧ-
КО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Со цел за потготвување и добивање на средни стру-
чни кадрови во индустријата и рударството, се оснива ин-
дустриското средно техничко училиште со седиште во град 
Скопје. Училиштето е самостојна установа на Министер-
ството на индустријата и рударство. 

Индустриското средно техничко училиште стои под 
непосреден надзор и раководството на Министерот на ин-
дустрија! а и рударството. 

Член 2 

Индустриското средно техничко училив!те има еле-
ктротехнички', хемиски, рударска, машински' и технички 
отсек. 

Министеров на индустријата и рударството може со 
свое решен,е да оснива и други отсеци или постоевте да ги 
укинува. 

Член 3 

Со работите на Индустриското средно техничко учи-
лиште раководи директор кој што за својата работа непо-
средно одговара на Министерот на индустријата и рудар-
ството. 

Член 4 

Во Индустиското средно техничко училиште се при-
маат ученици што завршиле седумгодишно основно или на 
него равно училиште со положен лижи течаен испит. 

Наставата на училиштето трае 4 години. 

Член 5 

Индустриското средно техшшко училиште има посебна 
претсметка па приходи и расходи која што влегува во со-
став на претсметката на приходите и расходите на Мини-
стерството на индустијата и рударството. 

Директорот на индустриското средно техничко учи-
лиште е наредбодавец за извршување на претсметката. 

Член 6 

Поблиски прописи за организацијата и работењето 
на индустриското средно техничко училиште, како и за 
наставниот пл^т и програма ќе пропише Министерот на 
индустријата и рударството во согласност со Министерот 
на просветата. 

Член 7 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во Службен весник на Народна република Македонија. 

Број 4612-31-У1Н-49 год. Скопје 

,Министер на индустријата и рударството 

(В. Попов) с. р. 

Потпретседател на Владата на НРМ 
(П. Минчев) с. р. 
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Врз основа чл. 29 точка 3 во врска со чл. 14 точка 4 

од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народ-
ното стопанство на Народна Република Македонија во го-
дините 1947—1951, а по предлог на Министерот за просвета, 
Владата на Народна Република Македонија донесува Уредба 
за изменуван,е и дополнување на уредбата за Вишата педа-
гошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 
30/49), така што нејзиниот изменет, дополнет и пречистен 
текст гласи ^ ^ ^ 

УРЕДБА 
ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Ч Се оснива Виша педагошка школа со седиште во СКОПЈЕ 
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Член 2 

Вишата педагошка школа е установа на Министер-
ството за просвета и се навоѓа под непосреден надзор на 

^Министерот за просвета. 

Член 3 

Задаток на Вишата педагошка школа е да оспособува 
од своите слушани преподаватели за вишите одделенија на 
седмолетките и за нижите класови на гимназиите. 

Член 4 

Во Вишата педагошка школа може да биде примен 
како слушав секој граѓанин на ФНРЈ кој што свршил средна 
школа. 

Страни државјани можат да се запишат во школата 
само по одобрение на Министерот за просвета. 

Член 5 

Слушаните на Вишата педагошка школа можат да би-
дат редовни и вонредни. 

Редовни слушани се оние кои што ги посетуваат за-
должително предавањата, а вонредни се оние кои што се на 
служба и не ги посетуваат задолжително предавањата. 

Член 6 

Школувањето во Вишата педагошка школа трае за ре-
довните слушани две години односно четири семестра, а за 
вонредните три години односно шест семестри. 

Школувањето на вонредните слушани затекнати во 
денот на влегувањето во сила на оваа Уредба трае три го-
дини односно шест семестри. 

Член 7 

Дипломираните слушани на Вишата педагошка школа 
можат да се запишуваат на филозовски или природно-мате-
матечки факултет на сродна група предмети како вонредни 
студенти, по одобрение на Министерот за просвета. 

По исклучение тие можат да се запишуваат и како ре-
довни студенти по одобрение на Министерот за просвета. 

Член 8 

На редовните слуншчи од предходннот член, им се 
признаваат на факултетот два односно четири семестра, 
спрема тоа после колку семестри дипломирале на Вишата 
педагошка школа. 

На вонредните слушани што студирале и дипломирале 
по програмата, која што редовните слушачи ја минале за 
два семестра, им се признаваат два семестра, а на другите 
дипломирани вонредни едуш,ачи им се признаваат четири 
семестра. 

Прописи за признавањето на испитите од Вишата пе-
дагошка школа ќе издаде Комитетот за универзитет, високи 
школи и научни установи на Владата на НРМ во согласност 
со Министерот за просвета. 

Член 9 

Прописите од иредходните два члена се однесуваат и 
ќе се прилагаат и на лицата кои што го свршиле со успех 
ирогимназијалниот курс одржан во учебната 1945/46 година, 
така што на факултет им се признаваат по два семестра и 
односните испити, како и на лицата кои што свршиле со 
успех Виша педагошка школа во бивша Југославија, така 
исто на факултет им се признаваат по четири семестра и 
односните испити. 

Член 10 

Вишата педагошка школа има посебна предсметка на 
приходите и расходите во составот на предсметката на при-
ходите и расходите на Министерството за просвета. 

На чело на Вишата педагошка школа стои директор, 
кој што одговара пред Министерот за просвета за работата 
и успехот на школата. 

Школата има совет кој ВЈТО ГО составуваат директорот 
и прподавателите на истата. 

Член 11 

Преподаватели на Вишата педагошка школа се лица со 
квалификации и звање професор на виша школа. Во недо-
статок на вакви лица на работа можат да се доделуваат и 
лаца со квалификации и звање професор на средна школа. 

Член 12 

Наставните планови и програми за Вишата педагошка 
школа ги пропишува Министерот за просвета врз основа 
планот и продрамата што ќе ги пропише Министерот за на-
ука и. култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 13 

Се овластува Министерот за просвета да издаде пра-
вилник за организацијата и работата на Вишата педагошка 
школа, како и за уписот и полагањето испитите на редовните 
и вонредните слушачи, во согласив со Министерот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 14 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето и во „Службен весник на Нгцродна Република Маке-
донија". 

Број 4615 Подпретседател на Владата, 

31-УШ-1949 година Н. Минчев с. р. 
Скопје 

Министер за просвета, 
Д. Мире с. р. 

Р 8 2 

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија, по предлог на Министерот за инду-

стрија и рударство, Владата на Народна Република Македо-
нија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СВИ-
ЛАРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И 

РУДАРСТВОТО 

Член 1 

При Министерството на индустријата и рударство 
на Народна Република АлЈкедонија се оснива Институт за 
свиларство со седиште во Ревѓелија. 

Институтот е под раководство и надзор на Министе-
рот за индустријата и рударството. 

Член 2 

Задачите на Институтот се: 
а) Да врши научни истражувања од областа на сви-

ларството; 
б) Да дава предлози, мненлф и совети за унапреду-

вање производството на свиларството. 
г) Да соработуваа со соответните научни установи во 

на квалитетот НЦ свилените буби, свилата и црничевите се-
миња, како и стручни мненија во врска со резултатите на 
научно истражувачките работи. 

г) Да соработува со соответните научни установи во 
земјата и во странство. 

д) Да ги објавува резултатите на извршените проучу-
ван.а, да издава научни работи, извештаи и стручна литера-
тура. 

ѓ) Да врши и други работи што ѓе му ги довери Ми-
нистерот за индустрија и рударство во 1^рска со подигну-
вањето и усавршувањето на свиларството. 

Член 3 

За да ги оствари своите задачи Институтот може да 
има опитни станици со потребна површина земја, како и 
огледни полиња на државните земјоделски стопанства. 

Член 4 

Со работите на Институтот раководи директор кого 
го поставуваа Министерот за индустрија и рударство во со-
гласност со Претседателот на Владата на Народна Република 
Македонија. 

Член 5 

Институтот за свилјарство има посебна претсметка за 
приходи и расходи во составот на претсметката на приходи-
те и расходите на Министерството на индустријата и рудар-
ството. 

Наредбо,^ател за извршување на претсметката на при-
ходите и расходите е директорот на Институтот. 
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Член 6 

Се овластува Министерот за индустрија и рударство 
да пропише поблиски прописи за организацијата и работе-
њето V? Институтот. 

Член 7 

Счаа Уогдба влегува во сила од денот на објавување-
то во „Службен весник на Народна Република Македонија". 

Број 4614 Подпретседател 

Скопје, 31-УШ-1949 год. на Владата на ИР Македонија 
Н. Минчев с. р. 

Министер ' 
за индустрија и рударство 

Бл. Попов с. р. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на Народна Република Македонија за донесува-
ње Уредби по прашањето од народното стопанство и об-
новата на земјата, а по предлог од Министерот за локален 
сообраќај, Владата на Народна Република Македонија ја 
донесе следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА АУТС^ 
РЕМОНТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛЕН 

САОБРАКАЈ 

Член 1 

Главната Дирекција за ауто-ремонт на Министерството 
за локален саобрачај, основана со Уредба на Владата на 
НРМ бр. 7167 од 16-УМ948 год. се укинува. 

Член 2 

Надлежноста, како и правата и обврските на Глав-
ната дирекција за ауто-ремонт на Министерството за лока-
лен саобрахај и нејзините недовошени работи прејдуваат 
на Управата за ауто-ремонт на Министерството за локален 
саобраќај. 

Член 3 

Сек овлстугг Министерот за локален саобраќаЈ, да 
издава напатствија за извршувањето на оваа Уредба. 

Член 4 

Уредбата за оснивање Главната дирекција за ауто-
ремонт на Министерството за локален саобраќај ("Слу-

жбен весник на НРМ" Бр. 18 од 23-1У-1948 год.) претста-
вува да важи. 

Член 5 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во Службен висник на Нар. Република Македониа". 

Бр. 4618 31-У1Н-1949 год. Скопје 

Министер за локален сообраќај 
(Т. Ношпал) с. р. 

Потпретседател на владата на НРМ 
П. Минчев, с. р. 

184 
Врз основа чл. 79 ст. И од уставот на Народна Репуб-

лика Македонија, Вшадата на Народна Република Македо-
нија, по предлог на Министерот за Земјоделие донесува: 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ РЕОНСКИ ОПИТНИ СТАНИЦИ 
ЗА ПАМУК 

Чл. 1 

Во составот на Институтот за памук при Министер-
ството за земјоделие се осниват реонски опитни станици 

за памук во Св. Николе, Штип, Радовиш, Струмица, Гевге-
лија, с. Јосифово- Гевгелиска околија, Кавадарци, Т. Велес, 
с. Градско Т. Велешка околија, Кочани и Куманово. 

Министерот за земјоделие со свое решение, а по пред-
лог на Институтот за памук при Министерството за земјо-
делие може да оснива нови реонски опитни станици за па-
мук, како и постоевте да ги укинува, соединува или оделува. 

Чл. 2 

Задачи на реонските опитни станици се: 
а) да вршат опити со најпогодни сорти памук од 

нивниот реон и да изнајдува г нови сорти памук, 
б) да пронајдуваат најпогодни плодородни и примему 

ват агротехнички мерки (обработка, јаровизација, сеидба, 
ѓубрење, заламање и др. (За да се постигне уголемување 
на приносот на намук). 

в) да организираат производство на памуково семе 
од установени високопримени сорти памук во семепроиз-
водителните стопанства за задоволување потребите од па-
муково семе, 

г) да проучуваат, евидентират и пропагират пости-
гнатите позитивни резултати во реонот и отклонуват не-
гативните резултати, 

д) да водат борба против болести и штеточини на 
памукот, 

ѓ) да оспособуваат кадрови од трудбениците за по-
добро одгледување на памук, примена агротехнички мерки 
и до. и д(а водат евиденција за постигнатите од борците за 
поголем принос, и 

е) да доставуваат рез^МтгЈи1 од сите постиженија 
на институтот за памук. ' 

Чл. 3 

Реонските опитни станици за памук се под надзор 
и раководство на Институтот за памук при Министерство-
то за земјоделие. 

Члан 4 

Со работите на реонските опитни станици за памук 
ракозоди шеф, кој што за својата работа одговара на Ди-
ректорот за институтот за памук при Министерството за 
земјоделие. 

Член 5 

Реонските опитни, ѓтаницл1 з(1 памук имат посебни 
претсметки на приходите и расходите во составот на пред-
сметката на приходите и расходите на Институтот за па-
мук при Министерството за земјоделие. 

Шефот на реонската опитна станица за памук е на-
редбодател за извршување на претсметка. 

Член 6 

Министерот за Земјоделие се овластува да пропишу-
ва поблиски прописи за организацијата и работењето на 
реонските опитни станици за памук, како и за извршува-
ње на оваа Уредба. 

Член 7 

Ова Уредба Влегува во сила од денот на објавува-
н,сто во "Службен весник на НР Македонија". 

Бр. 4621 31-УШ-1949 год. 

Министер на земјоделието, 
В. Ацева с. р. 

Потпретседател на владата на НРМ 
Н. Минчев, с. р. 

185 Ј 
Врз основа на чл. 29 т. 3 а во врска со чл. 14 ст. 2 од 

Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното 
стопанство во Народна Република Македонија во годините 
1947—1951 и чл. 24 од Законот за учениците во стопанството, 
по предлог од министерот за локален сообраќај, Владата на 
Народна Република Македонија ја донесува следната 
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. У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СТРУЧНИ ШКОЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
в о СТОПАНСТВОТО ОД АУТОМЕХАНИЧКАТА СТРУКА 

Член 1 

За да би им се овозможило на учениците во стопан-
ството од аутомеханичката струка покрај практичното рабо-
тење да добијат и потребна стручна теориска подготовка и 
да го дополнат своето општо образвание се оснива Стручно 
школо за ученици во стопанството од аутомеханичката стру-
ка "Тошо Димов" во град Скопје. 

Министерот за локален сообраќај може со решение да 
оснива такви школи и во други места. 

Член 2 

Школите од1 претходниот член се под раководството на 
Министерството за локален сообраќај, кое што ги сноси и 
сите трошкови околу издршката на школите. 

Школите се под надзорот на Министерството за лока-
лен сообраќај и Министерството на трудот. 

Член 3 

Со работите на школата непосредно раководи упра-
вител. 

Управителот на школата го поставува Министерот за 
Локален сообраќај. 

Член 4 

Школуван.его во школата трае три години. 
Наставата во школата се состои од предмети од општо 

и од предмети од стручно образование. 
Стручното образование се состои од теориска настава 

и од дополнителна практична обука во школата и во прет-
пријатијата од аутомеханичката струка. 

Наставниот план и програма за предметите од општото 
образование ги пропишува Министерот за просвета, а за 
стручните предмети министерот за локален сообраќај но со-
гласност со Министерот на трудот. 

Член 5 

Во школата ќе се примат лица поменати во чл. 1 од 
Законот за учениците во стопанството а унослени во ауто-
цеханичката струка во претпријатие. 

Член 6 

Учениците што со успех ќе ја свршат школата стекну-
ваат право да се пријават за полагање на стручен испит од 
аутомеханичкага струка под условите од чл. 27 од Законот 
за учениците во стопанството и чл. 4 и Правилникот за 
струката. 

По положениот стручен испит учениците стекнуваат 
квалификации на квалификовани работници од соответната 
струка по прописите на Законот за учениците по стопан-
ството. 

Член 7 

Поблиски прописи за организацијата и работењето па 
школата и за извршуван.ето на оваа уредба донесува Мини-
стерот за локален сообраќај во согласност со Министерот 
на трудот. 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

) 

Број 4617, 31-УИ1-1949 год., Скопје. 

Министер Потпретседател ' 
за локален сообраќај, на Владата на НРМ, 

Т. Ношпал, с. р. - И . Минчев, с. р. 

186 
Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за уредување 

ца народните судови ("Службен весник на ФНРЈ" бр. 51 
од 25-У1-1946 година Владата на Народна Република Македо-
нија на предлог на Министерот на правосудието ја донесува 
следната 4 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАД-
ЛЕЖНОСТ НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

На подрачјето на Народна Република Македонија 
постојат следните окружни и околиски судови. 

I - ОКРУЖНИ СУДОВИ 

1) Окружни суд во Битола за подрачието на Битол-
ска област. 

2) Окружни суд! во Скопје за нодрачието на град 
Скопје и Скопска област. 

3) Окружни суд во Штип за подрачието на Штип-
ска област. 

Н - ОКОЛИСКИ СУДОВИ 

а) на порачјето на Окружниот суд по Битола 
1) Околиски суд но Битола за град Битола и Битол-

ска и Демир-Хисарска административна околија; 
2) Околиски суд во Дебар за Дебарската администра-

тивна околија; 
3) Околиски суд во Кичево за Кичевската и Бродската 

административна околија; 
4) Околиски суд во Охрид за град Охрид и Охрид-

ската административна околија; 
5) Околиски суд во Прилеп за град Прилеп и Прилеп-

ската и Крушевската административна околија. 
6) Околиски суд во Ресен за Ресенска административ-

на околија: 
7) Околиски суд во Струга за Струшката администра-

тивна околија: 

б) на подрачието на Околискиот суд во Скопје 
1) Околиски суд во Гостивар за Гостиварска адми-

ние! ракита околија; 
2) Околиски суд во Крива Паланка за Крнвопала-

нечката административна околија; 
3) Околиски суд во Куманово за град Куманово и Ку-

мановската административна околија; 
4) Околиски суд во Скопје за град Скопје (1, П, 

I I I и IV реон и Скопската и ѓорчепетровската админстра-
тннна околија; 

5) Околиски суд во Тетово за град Тетово и Тетов-
ска административна околија; 

6) Околиски суд во Титов Велес за град Титов Велес 
и Титов Велевиќ 1а административна околија. 

в) на подрачието на Окружниот суд во Штип: 
1) Околиски суд во Берово и за Беровската адми-

нистративна околија; 
2) Околиски суд во Гевгелија и за Гевгелиска адми-

нистративна околија. 
-) Околиски суд во Кавадарци и за Кавадарска ад-

министративна околија; 
4) Околиски суд во Кочани и за Кочанска админи-

стративна околија; 
5) Околиски суд во Кратово за Кратовска админи-

стративна околија; 
6) Околиски суд во Радовиќ! за Радовишка адми-

а ракита околија; 
7) Околиски суд во Св. Николе и за Свети Николската 

административна околија. 
8) Околиски суд во Струмица за град Струмица и 

Струмичката административна околија. 
9) Околиски суд во Царево село за Царевоселската 

административна околија. 
10 Околиски суд во Штип за град Штип и Штипска-

та административна околија. 

Член 2 
Окружниот суд во Скопје ќе ги спршн сите несвр-

шени предмети до денот на влегувањето во сила на оваа 
Уредба од околиските судови во Гевгелија, Кавадарци и 
Дебар. г 

Член 3 , % 
Се овластува Министерот на правосудието да издава 

поблиски прописи и напа,тствија за" извршување на оваа 
Уредба. 
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Член 4 
I 

Од денот на влегувањето во сила на оваа Уредба 
престанува да важи Уредбата за определување бројот и 
територијалната надлежност на народните судови во На-
родна Република Македонија ("Службен весник а Народна 
Република Македонија" бр. 24 од 30 јули 1946 година). 

Член 5 

Се ставу на вон сила Уредбата за бројот и начинот 
за избор на делегирани одборници од околиските и град-
ските народни одбори за избор на претседатели, судии и 
судии-порот^ици! на окружните судови ("Службен весник 
НЈГ Народна Република Македонија" бр. 17 од 23-1\-1Ј4/ 
година). 

Член 6 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Народна Република Македонија. 

Бр. 4628 31-У111-1949 година Скопје 

Министер на правосудието 
В. Калајџиски, с. р. 

Потпретседател на владата на НРМ 
II. Минчев, с. р. 

187 
Врз основа на чл. 29, т. 3, во врска со чл. 14, т. 3 од 

Законот за Петгодишниот план на развитокот на народно-
то стопанство на Народна Република Македонија во годи-
ниве 1947 - 1951, а по предлог на Министерот за шумар-
ство, Владата на Народна Република Македонија ја доне-
сува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ПА ШУМАРСКИ ТЕХНИКУМ ,,ЧАСЛАВ 
РАНГЕЛОВСКИ" ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Со цел да се подготват и добијат средни стручни ка-
дрови за шумарската струка, се оснива шумарски тсхникум 
„Часлав Рангеловски" во Скопје. 

Шумарскиот техникум е -установа на Министерството 
за шумарство и се навоѓа под непос,редно раководство и 
надзор на Министерството за шумарство. 

Шумарскиот техникум има степен на средно стручно 
школо. 

Член 2 
Техпикумот има два отсека: отсек за узгој и отсек 

за експлоатација на шумите. 
Одделувањето на ученицивте на овие два отсека ќе 

стане од учебната 1950/51 година, а до тоа време ќе има 
само еден мешовит отсек: узгојно експлоатациони, 

Член 3 

Наставата трае четири години во обата отсека. 
По исклучеше, за учениците кои ќе се запишат во 

техникумот на II и II I година во учебната 1919 50 година 
наставата ќе трае три години. 

Член 4 

Во Техникумог се примат ученици со положен полу-
матурски испит, или кои што свршиле друга некоја школа 
во ранг н!а шока средна школа. 

Бројот на учениците кои ќе се примат секоја година 
во Техникумот, како и на кој отсек, го определува Мини-
стерот за шумарство врз основа на општиот план на упи-
сот и но предходна согласност па Министерот за просвета. 

Член 5 

Со Гехннкумот раководи директор кого го назначува 
Министерот за шумарство во согласност со Претседателот 
на Владата. 

За својата работа директорот му е одговорен на Ми-
нистерот за шумарство. 

Член 6 

Техникумот има оделна предсметка на приходите и 
расходите која влегува во состав на предсметка на при-

ходите и расходите на Министерството за шумарство. 

Директорот на Техникумот с нарсдбодател з^ извр-
шување на претсметката на приходите и расходите на Ге-
хникумот. 

Член 7 

Поблиски прописи за организацијата и работењето на 
Техникумот, наставниот план и програмата, како и услови-
те за прием на ученици во истиот, пропишува Министерот 
за шумарство во согласност со Министерот за просвета. 

Член 8 

Со влегувањето во сила на ова Уредба се укинува 
шумарскиот одел ири Средното техничко училиште „Здрав-
ко Цветковски" во Скопје. 

Начинот и времето на примо1ѓредајата на шумарски-
от одел помеѓу средното техничко училиште „Здравко Цвет-
ковски" и шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски" ќе 
ги определат по сноразумение Министерот за грддсжите, 
Министерот за шумарство и Министерот на индустрија и 
рударство. \ 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавување-
то во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 4606 31 VI I I 1949 Скопје. 

Министер за шумарство Потпретседател на Владата 
Ст. Ивановски, с. р. II. Минчев, с. р. 

188 
/ 

Врз основа на чл. 79 ст. 2 Уставот на Народна Репу-
блика Македонија и на т. 3 од Указот за образување на 
Министерство за државни набавки на Владата на Народна 
Република Македонија У Бр. 6 од 16-1У-1949 год. на пред-
лог на Министерот на трговија и снабдување и Министер "Г 
за државни набавки Владата на Народна Република Македо-
нија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ПРОИЗВЕДЕНИЈА, УПРАВАТА ЗА МЛИНАРСТВО И 
УПРАВАТА ЗА СВИЊОГОЈСТВО ОД СОСТАВОТ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ И ВКЛУ-
ЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ ВО СОСТАВОТ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ 

Член 1 

Од составот на Министерството за трговија и снабду-
ван.е се издвовуват и се вклучуваат во составот на Мини-
стерството за државни набавки. 

1) Управата за откуп на земјоделски произведеш^, 
ири Министерството за трговија и снабдување на Народна^ 
Република Македонија основана со Уредба на Владата од 
11-11-1948 год. бр. 1828 "Службен весник на НР Македони-
ја" бр. 6 48. 

2) Управа га за млинарство на Министерството за гр-
говија и снабдување на Народна Република Македонија — 
основана со Уредбата на Владата на Народна Република 
Македонија бр. 2413 од 24-111-1949 год. ("Службен весник 
на НР Македонија" бр. 9/49), и 

3) Управата за свињогојство. 

Член 2 

Сите надлежности и о в л а с т и ш дадени па Министер-
ството за трговија И снабдување по Уредбите поменати во 
чл. 1 под 1 и 2, Како и надлежностите на Управата за син-
и,огојство, се ,нреносуваат на Министерството за државни 
набавки. 

Член 3 

Оваа Уредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 4о26 31-У1П-1949 година Скопје 

Потпретседател на владата на НРМ 
Н. Минчев, с. р. 

Министер на трговија и снабдување 
(Р. Бајалски) с. р. 

Министер за државни набавки, 
И. Менков 
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189 
Вѓз основа на чл. 79 став II од Уставот на Народна 

Република Македонија и чл. 1 од 31 кокот за овластување 
Владата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на 
земјата, Владата на Народна Република Македонија, по пред-
лог на Министерот за просвета, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ, ВИШИТЕ 

ОСНОВНИ И НИЖИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ 

Член 1 

Членот 12 од Уредбата за ученички домови за учени-
ците од средните и средните стручни, вишите основни и ни-
жите стручни школи („Службен весник на НРМ" бр. 18 од 
23-У1-1948 година) се изменува и гласи: 

Се овластува Министерот за просвета да пропише Пра-
вилник за организацијата и работата на ученичките домови 
при средните школи и при вишите основни школи. 

Се овласту Јат ресорните министри да пропишат, во со 
гласност со Министерот за просвета Правилници за органи-
зацијата и работата на ученичките домови при средните 
стручни школи и при нижите стручни школи. 

Член 2 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавување-
то во „Службен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 4616 
31-УШ-1949 година. 

Скопје. 
ААинистер за просвета, Потпретседател на Владата 

Д. (Мире с. гр. Н. Минчев с. р. 

190 
Вјрз основи, на чл. 1 од Законот за овластување Влада 

та на Народна Република Македонија за донесувње уредби 
по прашањата за народното стопанство и обновата на зем-
јата и по поедлог на Министерот за земјоделие, Владата на 
Народна Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СРЕДНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИ-
' Л ИШТЕ ВО ДЕМИР КАПИЈА 

Член 1 

Средното земјоделско училиште за лозарство и гра-
динарство со седиште во Демир Капија основано со Уредба 
на Владата на НРМ од 14-УШ-1947 година бр. 3717 се уки-
нува со завршување на учебната 1948/49 година. 

Член 2 

Учениците од I и И клас од училиштето можат да го 
продолжат своето образование во Средното земјоделско учи-
лиште во Тетово. 

Член 3 

Учениците упатени на поправен испит, испитот ќе г о 

полагаат во училиштето, означено во член 2 од оваа Уредба. 

Член 4 

Уредбата за оснивање Средно земјоделско училиште 
во Демир Капија („Службени весник на НРМ бр. 25 од 
28-УП-47 годи! престанува да важи со завјршувањето на 
учебната 1948/49 година. 

Член 5 

Се овластува Министерот за земјоделие да донесува 
поблиски прописи и издава напатствија за извршување на 
оваа Уредба. 

Член 6 

Оваа Уредба влегува во сила од денот н^ објавување-
то во „Службен весник на Народна Република Македонија". 
Бр. 4620 
31-УНИ949 год. 
Министер за земјоделие, Потпретседател на Владата 

В. Ацева с. р. Н. Минчев с. р. 

191 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на Народна Република Македонија за донесување 
Уредби по прашањата од народното стопанство и обновата 
на земјата, а предлог на Министерот за локален сообра-
ќај, Владата на Народна Република Македонија ја донесе 
следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВЕН 
АУТОТРАНСПОРТ ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН СО-

ОБРАКАЈ ПРИ ВЛАДАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Главната дирекција за Јавен аутотранспорт при Коми-
си ја^ за локален сооГфаќај при Владата на Народна Репу-
блика Македонија, основана со Уредба на Владата на На-
родна Република Македонија, бр. 7663 од 15-У1И-1947 год. 
се укинува. 

Член 2 

Надлежноста, како и правата и обврските на Главната 
дирекција и нејзините недовршени работи прејдув)шт на 
Управата за сообраќај на Министерството за локален со-
обраќај. 

Член 3 

Се овластува Министерот за локален сообраќај, да Из-
дава напатствија за извршувањето на оваа Уредба. 

Член 4 
I 

Уредбата За оснивање на Главната дирекција за Јавен 
аутотранспорт^ при Комисијата за локален сообраќај ири 
Владата на Народна Република Македонија („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 30 од 15-УШ-1947 год.) престанува да важи. 

Член 5 

Оваа Уредба влегува во сила со денот н .̂ нејзиното 
објавување во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија. 

Бр. 4619 

31-УШ-1949 год. 
Скопје. 
Министер 

за локален сообраќај 
Т. Ношпал с. р. 

Потпретседател 
на Владата на НРМ 

И. Минчев с. р. 

192 

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Вла-
дата на Народна Република Македонија за донесување уред-
би по прашањата од народното стопанство и обновата на 
земјата, по предлог од Министерот на државните набавки, 
Владата на Народна Република Македонија ја донесува 
следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И 
ПРОМЕТ СО МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СО СЕДИ-

ШТЕ в о ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со 
млеко и млечни производи, основана со Уредбата за органи-
зација на откупот на млеко и млечни производи и за осни-
вање на Главна дирекција за откуп и промет со млеко и 
млечни производи на Министерството за трговија и снаб-
дување Бр. 2412 од 24 111 1949 год. ("Службен весник на 
НРМ" бр. 8/49). 

Член 2 

Надлежностите, правата, задачите и обврските на уки-
натата Главна дирекција за откуп и промет со млеко и млеч-
ни производи се пренесуваат на Министерството на држав-
ните набавки. 

Член 3 

Од Уредбата за организација на откупот на млеко и 
млечни производи и за оснивање на Главна дирекција за от-
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кун и промет со млеко и млечни производи престануваат да 
важат одредбите на чл. 2 ст. 1 и 2 и чл. 7, 8 и 9. 

Член 4 

Се овластува Министерот на државните набавки по по-
треба да издава напатствија за извршување на оваа Уредба. 

Член 5 
9 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Пар. Република Македонија". 

Број 4624 - 31 VI I I 1949 година, Скопје 

Иодпретседател на Владата на НРМ 
Н. Минчев, с. р. 

Мин. на Државните набавки 
П. Менков, с. р. 

133 
1̂ рз основа на член 1 од Законот за овластување на 

Народна Република Македонија за донесување уредби по 
прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, 
по предлог од Министерот на државните набавки, Владата 
на Народна Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И 
ПРОМЕТ СО ЖИВИНА, ЈАЈЦА И ПЕРЈА СО СЕДИШТЕ 

ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со 
живина, јајца и перја, основана со Уредбата за организација 
на откупот на живина, јајца и перја и за оснивање Главна ди 
лекција за откуп и промет со живина, јајца и перја на Ми-
нистерството на трговија и снабдување Бр. 2418 од 24111 
1949 ("Службен весник на НРМ" бр. 8/49. 

Член 2 

Надлежностите, задачите, правата и обврските на уки-
натата Главна дирекција за откуп и промет со живина, јајца 
и перја се пренесуваат на Министерството на државните на-
бавки. , 

Член 3 

Од Уредбата за организација на откупот на живина, 
јајца и перја и за оснивање Главна дирекција за откуп и про 
мет со живина, јајца и перја на Министерството за трговија 
и снабдување престануваат да важат одредбите од чл. 3 стр. 
1 и чл. 7, 8 и 9. 

Член 4 -

Се овластува Министерот на државните набавки по 
потреба да издава напатствија за извршување на ова Уредба. 

Член 5 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Наро. Република Македонија". 

Бр. 4623 - 31 VI I I 1949 година, Скопје 

Потпретседател на Владата на НРМ 
Н. Минчев, с. р. 

Мин. на Државните набавки 
П. Менков, с р, 

Врз основа член 1 од Законот за овласЈување Вла-
дата јна Народна Република Македонија за донесување 
уренби по прашањата од народното стопнство и обновата 
на земјата, по предлог од Министерот на државните набавки, 
Владата на Народна Република Македонија ја донесува 
следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И 
ПРОМЕТ, СО ЕМИН!, ЗАРЗАВАТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈА-

ЛОЦИ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со 
емши, зарзават и алкохолни пијалоци, основана со Уредба-

та за организација на откупот на емиш зарзават и алко-
холни пијалоци на Министерството за трговија и снабдува-
ње Бр. 2414 од 24-1Н-1949 год. ("Службен весник на НРМ" 
бр, 8/49). 

Член 2 

Надлежностите задачите, правата и обврските на 
укинатата Главна дирекција за откуп и промет со смиш, 
зарзават и алкохолни пијалоци се пренесуваат на Мини-
стерството на државните набавки. 

Член 3 

Од Уредбата за организација на откупот на емши, 
зарзават и алкохолни пијалоци и за оснивање на Главна 
дирекција за откуп и поомет со емиш, зарзават и алкохол^ 
ни пијалоци на Министерството за трговија и снабдување 
престануваат да важат одредбите на чл. 4 ст. 1 и чл. 10, 
11 и 12. 

Член 4 
Се овластува Министерот на државните набавки но 

потреба да издава напатствија за извршување на оваа 
уредба. 

Член 5 

Онаа Уредба влегува во сила од денот п а објавува-
њето во "Службен весник на Паро. Република Македонија". 

Број 4622 81-VI НсДОв годДО Скопје 

Министер на државните набавки 
(П. Менков) 

Потпретседател на владата на НРМ 
II. Минчев, с. р. 

1 9 3 

Врз основа член 35, став 2 од Уредбата за данок на 
доход на Владата на Народна Република Македонија, во со-
гласив со Министерот на комуналните работи Министерот на 
финансиите го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УМЕТНИЧКИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-
НАЕТИ и износот НА НАМАЛУВАЊЕТО НА НИВНИОТ 

1 ДАНОК НА доход 
Во смисол на член 35 од Уредбата за данок на доход, 

како уметнички и специјални занаети ќе се сметаат следните 
занаети и нивниот данок на доход ќе им се намали во след-
ните проценти: 
Филиграмџии — — — ,— — — — — — — 30 
Гравари — — — — — — — — — — — — 40 
Вајари — — — — — г — — — - — - — 40 
Сликари на порцелан и фејанс— — — — — — — 40 
Изработувачи на мозаик — — — — — . — — — 40 
Повери на стакло— — — — — — — — — 40 
Дуборесци - - - - - - - - " " " " " " ЈЈЈ 
Столари на стилски намештај — — — — — — 
Изработувачи на музички инструменти — — - - — 30 
Уметнички бравари — — — — — — — ^ 
Модерни керамичари — — — — — — — — 30 
Уметници ливци — — — — — — — — — — 40 
Килимари (персиски килими) — — — — — — — I 0 

Златари (јувелири) 30 
Специјални занаети: 

Машин-брава/ри — — — — — — — — — — 30 
Метало-стругари — — — — — — — — — — 30 
Ауто-механичари — — — — — — — — — — 30 
Алатничари — — — — — — — — —1 — — 35 
Моделари и калупари во метал — - — — — — 3!5 
Часовничари — — — — — — — — — — 
Оптичари — — — — — — — , — — — — 30 
Изработувачи на медицински и фискултурни 

инструменти, апарати и алати — — — — — 
Изработувачи на ваги — — — — — — — — 25 
Појасери (изработувачи на лустери савијачи на метал — 30 
Инеталатери на водено, парно и Бездушно греење 30 
Брусари на метал и челик — — — — — — — 30 
Турпиоресци — — — — — — — — — — — 40 
Радио-механичари — — — — — — — — — 35 
Електро-инсталатери — — — — — — — — 30 
Тесачи на дрвни конструкции — — — — — — 25 
Стукатери 25 
Гипсари — - — — — - - - - — - — 25 
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Специјални занаети: % на намалување 
1 на данокот 

Модслостолари (моделари) изработувачи 
на калупи за кондури — — — — — — 25 

Струга,ни на дрво (токари) — — — — — — — 25 
Книговесци — — — — — — — — — — — 25 
Прецизни механичари — — — — — — — — 40 
Псчкари од керамика — — — — — — - — — 30 
Таистарн и декоапегсни — — —' — — — — — 35 
Паркетари — — — — — — — - — — — 35 
Плетачи на намештај — — — — — — — — - 3 0 

Ова решение влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Македонија" 

Бр. 9160 4-УП-1949 год. Скопје. 

Д. Џамбас, с.р. 
Министер на финансиите, 

196 

Министерството на внатрешните работи на Народна 
Република Македонија, надлежно по чл. 13, точки г) од 
Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скопо-
ви, решавајќи по предметот -одобрување оснивањето и ра-
ботат на Плнначко веслачкото друштво ,,Охридски бранон" 
со седиште во гр. Охрид, донесе следното: 

'РЕШЕНИЕ 

- 1 Одобрува оснивањето и работата па Пливачки весла-
чки! о друштво ,,Охридски бранон" со седиште во гр. 
Охрид, а со право на дејност на град Охрид и Охридска 
околија. 

Решено во Министерството на внатрешните работи на 
Народна Република Македонија Скопје, на ден '28 мај 
1949 година под IV; бр. 11183/49. 

Министер 
ни пинтј)1Ч111штр опЛмтц НРМ 

(М. II.) 
(Цв. Узуновски) 

197 
Претседателството на Президиумот на Народното со-

брание на НРМ но извршеното сравнување со изворниот 
текст на Законот за ловот утврдило дека текстот на Законот 
за ловот објавен во „Службениот весник на НРМ" број 10 
од 21 мај 1949 година не се сложува со изворникот и дава 
следна 

И С П Р А В Н А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ 

Во членот 6 точка б) во редот 10 место зборот („ку-
кувија" треба да стои зборот "кукавија". 

Во членот 7 став 2 место зборот „незаштитена" треба 
да стои зборот „заштитена". Во истиот член во ставот 4 ме-
сто зборот „ловењето" треба Да стои зборот „ловостој". 

Во членот 13 ред втори после зборот „кошари" да се 
додаде зборот „кошеви". Во истиот член и ред место зборот 
"станци" треба да стои "стапици". 

Во член 14 стЧв 3 во првиот ред место зборот „умно-
жуват" треба да стои зборот „умножат". 

Во член 18 ред први место зборот „ловење" треба да 
стои „ловењето", а место зборот „ловостој" Треба да стои 
„ловостојот". 

Во член 22 став 2 место зборот "шумарско" треба да 
стон „шумарството". 

Во член 26 став 3 ред 3 место зборовите "за ловечки" 
треба да стои „на ловечки". 

Во член 27 став 4 ред втори место зборот „мои о леш-
ки" тоеба да стои „кинолошки". 

Во член 29 ред први после зборот „има" да се до-
даде зборот „нарочно". 

Во член 32 четврти ред место зборот "околискиот" 
треба да стои „околиски". 

Под насловот на У-та глава под зборовите "ЛОВИ-
ШТА НА ЛОВЕЧКИ ДРУШТВА" да се стави „Член 35". 

Во новиот член 35 став први ред шести после зборот 
„што" да се додадат зборовите „не е". После став втори ОД 

овој член да се избришат зборовите "Член 35", а ставот кој 
почнува со зборовите „Инвестициите што се утрошени ,7 . " 
доваѓа како трети став на член 35. 

Во член 42 став трети ред први место зборовите „ло-
вечки пушки" треба да стои „ловечка пушка". 

Во член 49 став 4 ред први место зборот „извршни-
от" треба да стон "извршен". 

Во член 50 точка 20 место зборовите „пропишан клин" 
треба да стојат зборовите „предпишан клип". 

Бр. 1003 од Претседателството на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, 22 август 1949 година. 
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