
СМРТ НА ФАШИЗМОТ ~ СЛОБОДА НА НАРОДОВ 

Н А Н А В О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. зз Скопје, понеделник 13 декември 1948 год. Год. IV 

Ракописите се испраќаат во дупликат «з адре са »Служ-
бен весник на Народна Република Македонија' Иошт. фах 
51 — Скопје. Ракописите не се враќаа!. 

Овој број чини 2 динари. Претплатата за една година 
износи 250 динари. Чековна сметка при Народната банка на 
ФНРЈ — Централа за НРМ бр. Скопје бр. 8,901,812 

2 5 3 
Врз основа чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Репу« 

блика Македонија, а по предлог на Претседателот на Вла-
дата та НРМ, П резил нумо'' нг Народното собрание на На-
родна Република Македонија го донесува следниот 

У П А З 

1. Се разрешува од должност министерот Н * ЖАДУ сери-
јата и рударството Горѓи василев. 

2. Се именува за министер на индустријата и рудар-
ството Благоја Поповски, аосегашен помошник министер на 
индустријата и рударството. 

3. Владата ќе го изврши овој Указ. 
У. Бр. 9. 23 ноември 1948 година. Скопје. 

Президиум на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е, р« 

2:34 
У К А З 

На зенова чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија, а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Прсзиди-
умот на Народното собран?'е на НРМ Президиумот на-
родното собрание на НР Македонија го прогласува Зако-
л е / за забранување држање кози на територијата на Народ-
на Република .'Македонија ипо го донесе Народното собрание 
ца НРЛЕ ш седницата од ноември 1948 година, а кој што 
1'даси! 

З А К О Н 
ЗА ЗА!,РАНУ »АЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ НА ШРИ Ш И Ј А Т А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со пех да се заштитат, подигнат и унапредат горите; 

..це се спречи увеличување™ на голети и ни буичните под-
рачја; проведе заштита на земјоделското земјиште и земјо« 
делието; да се проведе заштита на сообраќајните линии и 
индустриско-електоификациогште обекти, како и на рударски* 
те, клнматско-туристичките реони, се забранува држање кози 
на територијата на Наредна Репуолика македонија. " 

Член 2 
Изузетно на државните сточарски стопанства кои што 

имаат стада овци им се позволува држање на кози. 

Член 8' 
Прописите на чл. I и 5 од овој закон не се однесуваат 

га банските кози. 
Министерот за земјоделие во согласност со Министе-

рот за шумарство, ќе донесе одредби за режимот за држање 
н понаша на селските к о т 

Член 4 
Во срок од 15 дена по влегувањето во сила на овој 

закон секој држател на кози должен е да го пријави на 
надлежниот местен односно градски народен одбор бројот 
на козите што му се затекнати на тој ден, за кое гато од-
борот ќе му издаде потврда назнзчувајќи го пријавениот 
број на козите. 

Одредбата од предниот стан важи и за саискпте кози. 

Член 5 
Сите кози затечени на територијата на Народна Ре-

публика Македонија на денот на влегувањето во сила на 
овој закон или подоцна внесени освен козите кои што ќе 
се затечат при државните бочарски стопанства, мораат да 
се предадат за откуп на државата. 

При одредувањето количините ла задолжителниот от* 
куп на добитокот за колење к« поедини стопанства ќе се 
води сметка и за откупените им кози но овој закон. 

Министерот за шумарство во согласност со Министе-
рот за трговија и снабдување ќе го одреди срокот во кој 
што со откупот на козите »реба да се заврши и ќе понесе 
и други поблиски одредби околу откупот. 

Член о 
Доколку дејствието не претставува кривично дело, не 

се казни со казна поправителна работа до три месеци и со 
парична казна до 50.09Г динари или ..и една од овие казни 
секое лице кое што ги повреди прописите од нп. 1, чл. 4 став 
1 и чл. 5 стат 1 од овој закон н донесувани врз 
основа на чл. 5 став 3 и чл. 7 од оѓлј ла кол. 

За повреда на прописите од чл. 1 на овој закон пре-
кршителите ќе се казнат и со одземање на козите. 

Доколку дејствието не претставува кривично дело ве 
се казни со казна поправителна работа до 30 дена или со 
парична казна до 1.500 динари секое лице кое што држи 
непријавени сански кози а кос што ги повреди прописите 
донесувани врз основа иа чл. 3 став 2 од овој закон. 

За водење на административно-казнената постапка 
и за изрежување на казни за прекршоци од овој закон на« 
длежен е извршниот одбор на околискиот односно градски-
от народен одбору. 

Член 7 
Се овластува Министерб1гза шумарство да во согле« 

еност со Министерот за земјоделие донесе поблиски про* 
лиси за режимот з држање и попаша на козите од држав-
ните сточарска стопанства како и за бројот ки козите »ито 
можат да ги држат. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на овој закон прео .шум да 

важи Уредбата за забранување држање на кози односно 
за ограничување на нивниот број од 17 »X Ш 7 година. 
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Член 9 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето 

во "Службен весни'- ир Народна република Македонија.1 

У. Бр. 25, 30 измори 1948 година, Скопје. 
Президиум на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 

Секретар, • Претседател, 
Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

У К А З 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Репу-
блика Македонија а во воска со чл. 5 т. 7 од Законот за Пре-
ѕидиумот на Народното собрание на ПРМ, президиумот на 
Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за про-
гласување на дел од горените предели на Перистер планина 
за Национален парк што го донесе Народното собрание на 
УЈРМ на седницата од 24 ноември 1948 година, а ној што 
т а с и : 

З А К О Н 

Че ' СУ ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ГОРСКИ Јс ПРЕДЕЛИ 
• ТЕР ПЛАНИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРЧ 

Член 3 
Поради особените природни убавини, историското и 

научното значение на шумите и шумските предели на Иери-
стер планина, дел од нејзините шумски предели се прогла-
суваат за национален парк под име "Национален парк Пе« 
гистср". 

Границите на паркот се следните: од северната страна 
— од место каде што се одбива патот за е. Дихово од па-
тот Битола — е. Магарево продолжува по патот Битола — 
е. Мггарево кон запад до над е. Магарево; па по стазата од 
е Магарево кен е. Ротино до Манастир Св. Петка, продол-
жува по долната граница на шумата над е, Кадира ч изле-
гува на кота 1170 место звано ИРаѕѕто'*, продолжува по па^ 
гог за Преспанското езеро до кота 910 место звано "Козјак"; 
сѕива кон запад до место звано "тумба", свива на југ кон 
кота 1.422, продолжува до кота 2.010 и слегува до Манастир 
Св, Горѓи, од каде се крева по теренот кон кота 2.199, свива 
кон запад до кота 2.015 место звано "Мала Чупа"; предолг 
жува на кота 2.192 место звано "Висока Чупа", свртува ле 
југ до кота 2.415, па на кота 2.421, свива кои исток не ;<ота 
2.218 и преку место звано "Дебел Рид" слегува до кота 1.054, 
обиколува атарот на е. Ниже поле и по река Драгор излегу-
ва на составокот од патот е. Дихово и е. Магарево. 

Површината на "Националниот парк Перистер" пзнг-
сува 12.000 хектари. 

Член 2 
"Националниот парк Перистер* ш а слоја мг-

ја што е непосредно подредена на Министер. ?ѕ шу* 
марство. 

Главната задача на Управата на "Националниот парк 
Перистер" се состои во грижа да се сочува природниот из-
глед на пределите, животинскиот и растителниот 'Уѕет во 
нив, градежи и објекти, како и сите други особи?« вл п р о 
делите и сето да се уреди така каке кожо најдобро да по-
служи за целите поради кои што се ОБИ ј вредели прогласе-
ни за национален парк. 

Управата на "Националниот парк Перистер" му пред-
лага на Министерот за шумарство превземање мерки за чу-
вање ч унапредување на паркот. 

Член 4 
Министерот 35? шумарство ќе издаде » . р а з ; ѕ к 

одржување на "Националниот парк Перистер". 

Член 5 
Овој закон влегува но сила од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Македонија". 
У. Бр. 26, 30 ноел",ври 1948 година, Скопје. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република македонија 

Секретар, . Претседател, 
Чоое Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

ѕ ѕ в 

У К А З 

На осиона чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Репу-
блика Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Ире-
видиумот на Народното собрание на НРМ. Президиумот на 
Народното собрание на »1Р Македонија, го прогласува 
Законот иза надлежноста на месните народни одбори 
Пропишувања иа административни казми :ато го донесе 
Народното собрание на НРМ на седницата од 24 ноември 
1948 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА МЕСНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ КАЗНИ 

Член 1 
Месните народни одбори имаат право со свои одлуки 

да одредуваат прекршоци и пропишуваат административни 
казни за повреда на прописите што гм донесува оквире! 
на својата надлежност доколку за тиз прекршоци не од 
страна на повисоките државни ?ргз&;1 пропишани админи-
стративни казни, во следните раб*/.и зд локално значенне: 

а) Во областа на земјоделието и шумарството: 
1. — ред за ползувања ја месните пасишта, утрини 

и ел.; 
2. — ред за ползување иа месните шум« СЗ ко« '/сра-

вува месниот народен одбор; 
3. — превземање мерки за сузбивање ва били*: бо-

лести и штеточинци, во оквир на прописите г* запа?* гвкјаи 
од повисоките државни органи; 

4. — одредување почетокот и крајот на полските работи 
(сеидба, жетва, берба и др.) во оквир на прописите и напат-
ствија га од повисоките државни органи; 

5. — одржување општа сточна хигиена; превземање мер-
ки за сузбивање сточни зарази во оквир на прописите и на-
патствијата од повисоките државни органи; сточни гробишта! 

6. — ред во наводнувањето во местен обим. 
б) во областа на комуналините работи: 
1. — заштита на комуналните обекти (водоводи, канали-

занин, бунари, цистерни, паркови, дрвореди, бањи, фискул-
турни терени и т. н.); 

2. —ползување комунални служби и обезбедување на 
нивното правилно вршење (снабдување со вода, електрична 
струја и т. н.); 

3. — општ куќен ред во станбените згради; 
4.— одржување и заштита на месните патишта, мостови 

и т. н.); 
5. — ред за ползување на извори, бунари, поиште, топила 

И сл., како и ред во поглед вадење на песок, употреба на 
каменолом и ел.; 

Р- — одржување на јавната чистоќа; 
7. — ред на гробиштата. 
в) во областа на трговијата и занаетчиството: 
Ѕ. — регулирање отворањето и затварањето на тргов-

ските и занаетчиските радњи во оквир на општи прописи и 
даѕг.(5.го'ѕија од повисоките државни органи; 

% - - ред на пазарите и месното сајмиште; 
гЈ во областа на народното здравје: 
*. — одржување на општите хигиенски услови. 
д) во останалите области: 
1. — регулирање на месниот јавен сообраќај (правецот на 

движењето на возилата, задржување на возилата, паркира-
њето, терањето на стока, преминувањето на улиците, упо-
треба на тротоарите, г т. н.» во оквир на општи прописи од 
повисоките државни органи; 

2. — одржување гѕ месниот ред и мир (редот во улиците 
и во јавните локали, обезбедување на ноќниот мир, држе-
њето на кучиња и други опасни животни, заштита на живот« 
ните од злоставување и т. н.) во оквир на прописите од по-
високите државни органи; 

3. —работи во врска со услугите нг пајтонџиев, шофе-
рите, подарите, носачите, чистачите на чевли и слични услуги 
освен регулирањето на цените. 

Член 2 
Владата се овластува да донесе и . с<< \»ч из-

вршување на овој закон. 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Народна Република Македонија4*. 
У. Бр. 27, 30 ноември 1348 година. 

Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

2,37 
У К А З 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врс«? со чл. 5 ». 7 од Законот за Нрезиди-
умот на Народното собрание ш НИШ, ирезидиумот на ма-
росното собрание на НИМ го прогласува Законот за седум-
годишното основно школување што го донесе Народното со-
брание на НРМ на седницата од 24 ноември 1М4Ѕ година, а 
КОЈ што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ОСУМГОДИШНО 14 ОСНОВНУ ШКОЛУВАЊА 

Член 1 
Седумгодишното основно школување е задолжително за 

Сите деца од обата пола. 
Школската обврска почнува од седмата и трае до петна-

е с т а година на возраста. 
Седумгодишното основно школување е безплатно. 

Член 2 
Седумгодишното основно школување се остварува: 
1. во посебни државни седумгодишни училишта-седмо-

детки; 
2. во четиригодишните основни училишта; и 
3. во првите три класа па гимназиите. 

Член 3 
Седумгодишните училишта се оснивааг и укинуваат са 

решение на Министерот на просветата по предлог од око-
лиските односно градските народни одбори., 

Во решението за оснивање на седумгодишни училишта 
ќе се одреди седиштето и подрачјето на истото. 

Член 4 
Народните одбори ќе се грижат за това да сите деца 

кои што подлежат на задолжително седумгодишно основно 
школување бидат запишани во училиште и редовно да го 
поседуваат. 

За неоправдано ^запишување и ненавремено запишу-
вање, како и за непосетување и неуредно посетување можат 
на родителите, на старателите и на сите одговорни лица 
кои што држат такви деца да се прилагаат мерки и нала-
гаат казп ! кои што ќе ги пропише Владата со уредба. 

Член 5 
Работите^ во седумгодишното училиште непосредно ги 

раководи неговиот раководител. 

Член 6 
Надзорот над седумгодишното училиште го вршат око-

лиските односно градските народни одбори и Министер-
ството на просветете. 

Издржавањето на тие училишта паѓа на терет на бу-
џетот на околиските односно градските народни одбори. 

Чле:: 7 
Учгниците од вишите класови к - седумгодишните учи-

лишта можат дг преминат'во соодветните класови на гимна-
зија без полагање на испит, р исте таки и учениците од 
нижите класови на гимназиите можат да преминат во соод-
ветните класови на седумгодишните училишта. 

Во текот на учебната година учениците можат да пре-
минуваат од седумгодишното училиште во гимназија и 
обратно само во нарочно оправдани случаи. 

Член 8 
На крајот на седумгодишното школување се полага за-

вршен испит. Правилник ?а полагање на ѕ&вршниот испит 
пропишува Министерот на просвета. 

Свршените ученици на седул:;"одишното училиште кои 
што положиле завршен чсглт можат своето школување да го 
продолжат во гимназијата иди во средните стручни училишта 

со истите права како и свршевте ученици на цк клас до 
мназија. 

Член 0 
Наставниот програм и план на седумгодишното школу-

вање, поблиските одредби за организацијата и работата на 
седумгодишнитс училишта како и другите одредби за из-
вршување на овој закон ќе ги пропишува Министерот на 
просветат^ 

Член 10 
Овој закон влегува во сила од објавувањето во »Служ-

бен весник на Народна Република Македонија*4. 
. У. Бр. 28, 30 ноември 1948 година, Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

У К А З 

На Основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врска со чл. ј т. 7 од Законот за Президи-
умот на Народното собрание на НРМ, Президиумот на На-
родното собрание на НРМ го прогласува Законот за призна-
вање полноважноста на браковите склучени пред 9 мај 1940 
година што го донесе Народното собрание на НРМ на седни-
цата од 24 ноември 1948 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛНОВАЖНОСТА НА БРАКОВИТЕ 
СКЛУЧЕНИ ПРЕД 9 МАЈ 1946 ГОДИНА 

Член 1 
Се признаваат за полноважни верските бракови склуче-

ни на територијата на Народна Република Македонија пред 9 
мај 1946 година пред органите на исламската вероисповест 
(имамите и хоџите) кои по тогашните прописи не биле овда* 
стени за склучување на такви бракови. 

Член 2 
Се признаваат за полноважни браковите склучени на 

територијата на Народна Република Македонија пред 9 мај 
1946 година, без учество на надлежниот орган за склучување 
на бракови, како и браковите склучени след 6 април 1941 
година без учество на војните власти или на народно-ослобо-
дителните одбори односно на народните одбори, ако склу-
чувањето на бракот пред тие сргани било оневозможено чли 
многу отежнено поради политички прогон макар и на едниот 
брачен другар од страна на ненародните режими, поради 
окупацијата на земјата или поради воената состојба. 

Ваквите бракови се признаваат за полноважни под ус-
лов два сведока да потврдат дека брачните другари го склу-
чиле договорот за бракот и под услов бракот склучен на 
овој начин да трае до денот на влегувањето на овој закос 
во сила или дц урае до смртта на едниот брачен другар. 

Член 3 
Се признаваат за полноважни браковите склучени преп 

9 мај 1946 година на територијата на Народна Република Ма-
кедонија пред вероисповедните органи овластени за склучу« 
вање на бракови и во случај кога едниот од брачните дру-
гари пред тоа бил во верски брак разведен со таква одлука 
од духовниот или шеријатскиот суд или од други верски ор-
гани која по прописите што важеле тогај немале обавезна 
сила. 

Се признаваат исто така за полноважни и браковите 
склучени пред 9 кај 1946 година на територијата на Народна 
Република Македонија ако едниот од брачните другари, кој 
што веќе се навоѓал во брак, врз основа на правосилна м е -
суда од надлежниот суд бил „раставен од стол и постела'1. 
Поранешниот брак на такво лице во овој случај се смет*. &а 
разведен. 

Прописите на став 1 и 2 од овој член нема да се при« 
лагаат ако до денот на влегувањето во сила на овој закон но-
виот брак бил со правосилна пресуда на надлежниот граѓан-
ски суд прогласен за неважен, или »го брачните другари сред 
това ја прекинале боачната заедница 
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Уо случај неважноста на бракот споменат ио став 1 и % 
на ОРОЈ: член децата од таков брок се сметаат за брачни. 

Член 4 
Браковите од претходните членови се признаваат ѕа 

модно важни ако при нивното склучување биле исполнев« 
условите од чл. 16, 18» 19 и- 20 од Основниот закон, за врес-
кот и ако ни еден од брачните другари до денот на влегува-
њето во сила не овој замок не склучил друг поминаш«* 
Арак. 

Член 5 
брановите кон по прописите на овој закон се вр*, алени 

на полноважни ќе се сметаат полноважни рд пем*-: кд е 
••УВвНгМО. им. 

Член 6 
Џиновите на кои што им е со прописите ЦЈШО* 

•незнаена полноважност мора да бидат пријавени за уведу-
*&»>е во матичната книга на венчаните во срок од една го-
шина по влегувањето во сила на овој закон доколку веќе не 
« .> умрени во веронсповедните или државните матични книги. 

Око? брачен другар може да поднесе барање за уве-
во матичната книга. Барањето му се поднесува на ма* 
надлежен за местото каде бракот е склучен ИЛИ на 

»г^тичррот надлежен за местото на последното заедничко бо-
равиште на брачните другари на територијата на Народна Ре* 
«тубли»,у Македонија. Со барањето мораат да се поднесат « 
искази, 

Ако Ср«.чн;<тс другари не се живи барањето .на уведу 
»>« во матична книга на венчаните може да го поднесе и дру 
го лице кое што има правен интерес 

Склучувањето на брак од чл. 2 на овој закон, како к 
« НЈ»>У чувањето на бракови од чл. I и 3 на овој закон кои 
ипо не се уведени но вероисповед ките или државните матич-
ни книги може да се докажува к*»ко со исправи така и со 
СИР/ЈОЦИ* 

Ако барањето за убедување мо магичната кинг« на вен-
•'и . »,'|«> не биде поднесено во одредениот срок бракот ќе СР 
смета дека не постои, по ден ат« од танов брак ќе се »'меѓаит 
»а брачни. 

Чј>лн 7 
Мо примената пријава матичарот ис >и црно:;ви ногреб-

ии»*> податоци, и од странките ќе земе изјави, а во случаите 
од чл. I и 3 на овој закон ќе провери ла ли бракот не 
е уведен во вероисповедните односно државните матични 
книги на венчаните, ќе го уведе предметот во евиденцијата 
на браковите пријавени по овој закон и ќе го испрати на 
околискиот суд нед лежев за местото по кое е с*н*»1тето на 
матичарот. 

.«• * • • • . . . 

Член в 
~ Надлежниот околиски суд по ислушување на заинтере-

сираните лица и по проверување на поднесените докази ќе > 
донесе решение да ли бракот по прописите на овој закон се 
признава за полноважен или не. 

Правосилното решение со кое бракот се признава зе пол 
поважен судот ќе го достави на матичарот чи »'»^дување ве 
матичната книга не венчаните. 

Член $ 
Со дел да се овозможи и олесни општото образуван*« на 

боблиски прописи за извршување иа овој закон* 

Член 19 
Овој закон влегува во сила од објавуваното во „Служ-

бен весник на Народна Република Македонија"* 
У Бр. 29, Скопје 30 ноември 1948 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар Претседател, 
Крст« Црвенковски} е, V * Богоје Фотев. < ц 

Бра додева г м * № < т Ладиним«* за одредување нешит©* 
родните подрачја » продашн&етф ма нченка на земјоделците 
од тие подрачја по свртената трговија („Сл., лист на ФНРЈ*1 

Бр«- 'Ј7/4&- т № ш ш * т » № 

Р Е Ш Е Н И Е 

за дополнение Решениетото на Министерство™ на трго-
вијата и снабдувањето бр. 6702 од 21 IV 1948 год. за одреду* 
вање околии и места во поедини околии како нежитороднм 
подрачја на територијата на Народна Република Македонија^ 

Ј 
Точка 1 под 18 од Решението на Министерството м* 

трговијата и снабдувањето бр. 6702 од 21 IV 1948 ? ои, <»е »о-
полнува и гласи: 

„18 околија регене«* 
СО •••• Н <«• ИД." 

2 
. • 1)1 л в а с и л е станува ио сила веднаш. 

Бр. ШОЗ, 20 XI 1948 година, Скопје, 

Министер за трговија и снабдуваа« на НИМ 
К. Миловски, е, р. 

•лт* 

Со цел да се оазможи и олесни о п т 1010 образование на 
работниците, а врз основа член 1 ст. II од Уредбата за отво-
рање школи за општо образование на работниците, го изда-
вам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

.»а стварање Школа за општо образовни.« на работниците 

во Титов Велес 
1 Се отвора школа за општо образование на работни-

ците во Титов Велес, 
2, Школата ќе почне со работа во учебната 1948/49 го-

дина. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на објавува* 
Н>ето му во "Службен весник на Народна Република Маке* 
дони ја*« 

Г ! бр. 14954, 2? XI 1948 година - Скопје. 

Министер ва просвета, 
Д. Мире. е. р. 

Р е п у б л и к а н с к а изборна комисија иа Народна Репуб* 
лика Македонија, врз основа на чл. 21 точка 2, 22 •• впскш 
со чл. 20 ст. 2 ол Законот за избор на одборници за п а д -
ните одбори, по предлог на Извршниот одбор на Градскиов 
народен одбор на гр, Битола, на седницата од 30 XI 1948 го* 
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

*А ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА ГРАДСКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ГР БИТОЛА 

Ѕ* --- Во составот на Градската изборна комисија а« грк 
Шнола се крша! следните измени поради иселувањето на ДО* 
ЛЈ ИМЕНО.^;НПГ- ЧЛГ-ИОВ« ол ГР. Битола; 
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1} Милан Самак, се разрешава о а должноста о г л е д а - ' , : 
тел, а место него се поставува за претседател Тома Димитров 
сми, судија на Окружниот суд во Битола,* 
, , 2) | Владимир Точкоски, се разрешава од должноста се-

кретар, а место него се поставува за секретар Гочо Кожев-
ски, поштенски службеник од Битола; 

3) Никола Ѓамов, се разрешена од должноста прв член, 
ш место него се поставува за прв член Даница хаџи Попова* 
службеник на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор 
на гр. Битола; ... 

*.У>4) Мишко Радосављевиќ,-се разрешава од должноста 
втор член а место него се поставува за втор член Тома Ма-
ЏрШШ*директор на „Гракав" ^ текстил во Битола; 

5> Коде П о п о в а ц се разрешава од должноста заменик 
и« претседателот, а место него се поставува за заменим на 
арегседателот Тома Ивановски, судија иа Околискиот суд ио 

т ж т - „ , „ ч . , ' г 

вц Петар Влаху се разрешава .од должноста именик на 
првиот член; а место него се поставува за заменик на првиот 
член Миха Поповски, директор иа "Гранао* — за трговија во 
Китела; и -» :".> ; */ 

7) Радка Крстевска, се разрешава од должноста заме-
никон« вториот член, а Место не ја се поставува- за заменик 
на вториот член Благој Цриамара, директор на Градското 
прг-лоијатие во Битола, 

ц. -Ѓ Ова решение т се објави во ''Службен весник на 
НРМ* и да се достави на Извршниот одбор иа Градскиот на-
роден одбор на гр. Битола 
Број. 53, 30 ноември 1948 година .Скопје, 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, За претседател, •• 
П, Корабар, е. р. Н. Левков, е. р. 

2 6 

Р Е Ш Е Н И Е 

На Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Го 
егивар за распишување избори во изборната единица Бр. XII 

Врз основа чл. 8 и 10 од Законот за избор на одборсници 
за народните одбори, Извршниот одбор на Околискиот н. од-
бор во Гостивар го донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

С«; распишува! избори за едно одборничко место на Око-
висино* н, #1бор во Гостивар и това: : 

1. Во изборна единица ХП викана „Бег мало* во Го* 
столар. Изборите ќе се одржат на ден 12 ХН 1948 година. 

Околиски Н. одбор во Гостивар Бр. 14777. 10 ХГ 1948 Год 

Р Е Ш Е Н И Е 

Изборите ќе се одржат на деи 2в декември 1948 године. 
Бр. 17561 гр! Кратово 18 XI 1948 год. 

На Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во 
гр. Кратово, за распишување избори во изборната единица 
број 2& 

Врз основа чл. 8 и 10 од Законот за избор на одборни-
ци за народните одбори, Извршниот одбор на Околискиот на-
роден одбор на гр. Кратово на своето заседание ед 18 ХВ 
1^4$ год, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишува* избори за едно бирачко месте да Око-

лискиот народен одбор во гр. Кратово и това« 
1) Во Изборната единица бр, М која опфаќа & Гориш 

©Губел, 

Р Е Ш Е Н И Е 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во Дебар 

врз основа чЛо 7 и 85 од Законот за избор на, народни одбор* 
ници со решение бро| 38, реши: 

Да се распишат нови избори на ден 26 декември 194$ 
год., за избор на два одборника И' два заменика при Околи-
ски народен одбор по Дебар и тоа: ... 

1) Во Местен народен одбор е. Жировница т трета н§-
борна »'деииЈед за еден одборник и еден заменик. 

2)' Во местен изроден одбор е. I I Косоврастџ за »рв* 
изборна единица* за еден одборник и еден заменик. 

Изборната комисија при Окол. народ. одбор во Дебару 
• која ги вршеше првите .избор« има да ги; изврши и овие нов« 
а распишани т б б р т ? 

Ла. ;оа Околискиот-нареден одбор гр. Дебар, 

д а С И Т Е П Р Е Т П Л А Т Н И Ц И Н А „ С Л У Ж Б Е Н 
В Е С Н И К Н А И Ш ' 

., За да се изберат-случаеви да неком; народни одбори, 
установи, училишта, претпријатија и задруги не го при* 
наат „Службен вУсвмк на НРМ44, или да го примаат нере-
довно, «>•. » редакција побара од околиските и градските 

народни .„ .ори, да во согласи« со горните и достават то-
чен сш.-хи на сите: установи, месни народни одбори, за-
други, школи и други од територија на тие одбори, ко) 
треба да го примаат „Службен весник на НРМ" през 1949 
година. По истите спискови, администрацијата ќе доставу« 
ва, од 1 јануари'1949 година „Службен весник на ПРМ" на 
целата територија на Наводна Република Македонија. 

На претплатниците од другите" народни републики, вој-
ните пошти министерства и установи администрацијата 
ќе доставува и ц»?ез 1949 година првите бројеви на „Служ~ 
бен весник на ПРМ". Во колку не се достави претплатата 
или не се прими обавеза за исплатување на истата през 
1949 ќе им биде обуставе весникот. Поради това се молат 
сите овие претплатити \»а не изаестат дали остануваат 
претплатници и през година или не. 

Претплатата иа 1949 година на „Службен весник на 
НР Македонија* ќе изнесува 250 чинари за цела година, ш 
125 динари за слио полугодие. Ппетг? јатата се внаса пре* 
ку Народна Санка на ФНРЈ — Централа за НР Македонија 
ја во Скопје кз чекови« сметка 8.901.812, која гласи не 
„Службен весник на Н. Р. Мачел они ја" — Скопје, или пре-
ку пошта. Претплатници од Скопје можат претплатата да 
е внесат по ачмтпгктдоцп&та секој работен пен од 730 де 
12-30 сато?. 

Тие Претплатници који немаат регулирана претплатата за 
.мина»мт« иѓг-^ј • о- ^ т е регулират до крај па 

оваа (очина. Тие што тона не ќе го иапрапат нема да доби* 
ват весници през 1949 гол« ма. Се молат истите, да своите 
задолженија спрема редакција и урезот до 23 декември 1<Ш 
година. " 

Прет платник а сакаат да добиваат весници од ш т а -
лите години «о>?.гг п-т-гу т ји добиват, поединечно и це-
ли комплети. Истите се доставуват по барале, и само 
предваригглно плакање. 

Се молат с т е претплатници, који примаа! весник и 
моји ќе го примат да во*колку адресата на весникот е не* 
течна или недоволна да истата е дополнат, и не известат 
ве исправка. Исто така да се доставува секоја промена е« 
адресата благовремено, бидејќи чести се случаеви да по-
штите ги вракат весниците со напомена да истите нс мо* 
шат д а се испоручат поради немање точна адреса. 

За ^пристигнатите весници треба да се рекламира водно* 
га по приемот на првиот нареден број,- Во прогнано 
Шијата нема да доставува весници бесплатно, » ќе бара да 
е©'истите платат 

Редакција на „Службен в<*тик на НР /И^кедонија.* 
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