
С М Р Т Н А Ф А Ш И З А М О Т СЛОБОДА НА НАРОДОТ! 

НО ФЕДЕРАЛНАТА ЕДИНИЦА НАКЛОНИЛ 1 ВО ВЕМбКРДТСКА И ФЕДЕРАТИВНА ЈУГССЛДВИЈ1 

„Службениот весник"излегува еднаш 
неделно—Ракописите не се вракЈат— 
Огл. по тарифата. Чек. с.ка 81.109 

16 ЈУНИ 1945 ГОД. 
Број 10 Год. I 

ГЦЕНА 1.50 ДИН. ОД ТАБАК ЦЕНА 
НА ОВОЈ БР. Е 1.50 ДИН. 

Претплата за 6 месеци 110 динари 

приходите 
1945 год. 
износува, 

Лева 608.470.000 
Лева 135.321.000.— 
Лева 473.149.000.— 

608.470.000.— 
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По предложена на Народната влада на 

федерална Македонија, Президиумот на На-
родно го собрание на Македонија на своето 
заседание од 5 јуни 1945 год., по саслушание 
на докладот на Финансовиот одбор при На-
родното собрание на Македонија, а на осно-
вание полномоштното на Народното собрание 
на Македонија дадено на II изванредно засе-
дание на 16 април 1945 год., - одобри бу-
джетот за месеци: јануар, фебруар џ . март 
1945 год. со следниот: 

ФИНАНСОВ ЗАКОН 
Кон буджето-проектот за расходите и 

приходите во федерална Македонија за месе-
ците: јануар, фебруар и март 1945 год., доне-
сен на заседанието на Народнат влада на Ма-
кедонија од 19 мај 1945 год. 

Член 1. 
Буджето.проектот за разходите и 

за месеците: јануари, фабруари и март 
во федерална Македонија е составен и 
како следеа: 

Разходи 
Приходи — редовни 
Приходи заеднички 

Се лева 
Член 2. 

1) Бидејки службите не са разграничени' но 
сите служби от Министерствата до месните Н. О. О. 
работат за едината Народна власт, следователно. 
нивните разходи не са разграничени; поради кое. 
за сега. сите приходи се предават во заедничката 
федерална каса. 

2) Штом се изврши разграничуенето на служ. 
бите на: државни, окружни, околијски и обштински 
и нивните предпријатија. секоја служба во СВОЈОТ 
делокруг може. а имено: 

а) Да предвиди во својот буджет специјален 
кредит во случај истата да е зела от заедничката 
федерална каса. нужните суми за покриване на 
свој те разходи до износот на изразходваните суми; 

б) Да предвиди во својот буджет како при-
ходи ониЈа суми. који службата е предала на феде-
ралната каса. а во саштност и припагјат н неа. 

Случајевите од точка 2.а и б — на овај член, 
требе да бидат предварително обострано празнати' 
те да биде донесено решение за прехврлането им 
от една во друга каса. 

Член 3. 
Одобрените проекто.разходи ги извршуват 

Председателот или секретарот на . АСНОМ,.— од-
носно председателот или секретарот на народното 
собрание — Председателот на Владата или од него 
ополномоштеното лице — Поверениците — Мини-
стрите. нивните помошници или от Поверениците — 
Министрите ополномоштени лица. после председа. 
телите и секретарите Н. О., шефовите на учрежде. 
нијата. установите и предприЈатијата како второсте-
пени наредбодатели. Они са ополномоштени да за 
касата на федералната единица Македонија прават 
задолженија (наредбодатели). Како отчетници се 
сметат шефовите на сметководствата како и сите 
ониа лица. на ко ји им са поверени манипулации со 
пари. цености и материјали. 

До колко се отнесува до извршуенето на 
буджетот на федералната единица - Македонија, 

лицата, кој и са одредени за водене на сметководна 
служба изполнуват исклучително наредбите на По-
вереникот — Министерот на финансиите за Маке . 
дони ја. 

Наредбодателите и отчетниците. секој за сво. 
јата работа си носат полната одговорност. 

Член 4. 
Сите наредбодатели и отчетници са должни 

да проекторазходите и приходите ги извршуват 
онака како са одобрени . 

Член 5. 
Кредитите предвидени во проектот за разхв" 

дите се сметат за отворени. 
Разпределуенето на кредитите предвидени во 

глобални суми за поедините установи, ќе се изер. 
ши от сметководствата или сответните Поверен, 
ства — Министерства, во споразумение со соответ. 
ниот Повереник Министер или лицето које си го 
ополномошти. а по сведенијата получени от по-ни-
ските установи за изготвуенето на проектот за 
разходите. 

Член 6. 
За извршуене на разходите по овај проект 

ќе се применат прописите на Уредбата на Држав . 
ното сметководство от 1941 год. 

Отстапуене от овие прописи, поради исклЈу. 
чително време и месните условија може да одобри 
по предлог на заинтересованите само Повереникот 
— Министерот за финансии на Македонија. 

Член 7. 
По исклјучение от прописите на Законот на 

Државното сметководство за сите покупки. извр-
шени работи, кирин и останали услуги, који за ка-
сата на федералната единица — Македонија повле. 
чуват разходи. можат да се заклјучават и директни 
погодби. Заклјучуенето на директните погодби до 
износ от 5.000. — лева може да се повери на еден 
чиновник, а над таја сума погодбата може да се 
заклјучи само со комисија, составена от три чинов, 
ника. За погодби преку 500.000. — лева. секога е 
нужна предварителна согласност на Повереникот — 
Министерот за финансии на Македонија. 

Член 8. 
Ополномоштава се Председателот и Секрета-

рот на АСНОМ односно НАРСМАК: 
1) Да от кредитот по буджетот на Президиу-

мот на НАРСМАК за изплатуене на дополнителни 
разноски на членовите на Президиумот на НАРСМАК 
одредува со свое решение износите, ко ји ќе се из . 
платуват' на поедините членови на Президиумот на 
АСНОМ — односно НАРСМАК. От овија дополни, 
телни разноски нема да се прават никакви отбива-
ниЈа — давачки. 

2) Да от односниот кредит во буджетот на 
Президиумот на АСНОМ односно НАРСМАК опре-
дели и дополнителни разноски на членовите на: к о . 
дификациониот совет при Поверенството — Минис-
терството на судството и на членовите на федерал-
ната комисија на Македонија за утврдуенје на зло-
чинствата от окупаторите и нивните помагачи, чле. 
новите на судот за суденЈе злочините и престапле. 
нијата против националната чест. 

Член 9. 
Ополномоштава се Повереникот — Министе-

рот на финансиите на Македонија да по предложе-
ние на надлежниот'Повереник — Министер, може 
да позволјава вирман по.мегју сите партии на по? 
дините раздели во буджетот. 



ТражениЈата на поедините Поверенава — 
Министерства за вршене разходите за сметка на 
резервниот буджетски кредит, ќе ги цени и пре-
ма нуждите ќе ги одобрава — Повереникот — Ми-
нистерот на финансиите на Македонија. За сметка 
на овој кредит ќе се вршат сите разходи- који са 
недоволно предвидени, како и за ванредви нужди. 

Член 11. ' 

Со буджето.проектот на разходите и прихо. 
дите нити се спечалуват нити губат права. 

Член 12. 

Ангажиранија но ОВОЈ проект на разходите 
можат да се вршат до 31 март 1945 година. а на-
редби (налози) за изплатуене можат да се дават до 
крајот на месец јуни 1945 год. 

Член 13. 
Принадлежностите на мобилизираните држав-

ни' самоуправни и јавно.правни службеници во еди. 
ииците на Југословенската армија — бив, НОВ и 
ПОЛ. ќе се исплакјат на нивните семејства от кре-
дитот от кои се плакјаат нивните редовни принад-
лежности а во согласие со одлуката на НКОЈ. П о . 
веренството — Министерството на финансии II број 
336 от 12. I. 1945 година и решението на АСНОМ от 
22. I. 1945 год. Исплатата по овиЈе принадлежности. 
во колку не са обхванати во буджетскиот кредит, 
ќе паднат на резервните буджетски кредити. 

Член 14. 
Одобрават се сите решенија на Повереникот 

— Министерот на финансиите, донесени от него по 
поднесените буджето.проектн за разните Поверен" 
ства и други установи поотделно за месеците: ја-
нуари. фебруари и март 1945 год. који сега со овој 
проект се сметат како едно цело. 

Член 15. 
Одобрават се сите изплатн извршени при сел. 

ските, обштинските и околиските Н. О. до 31 де-
кември 1944 год., биле они одобрени или не от п о . 
горните И. О. Народно ослободителните одбори се 
должни да представат своЈте отчети на одобрение 
от Поверенството — Министерството на финансии 
нај-доцна до 31 мај 1945 година. 

Член 16. 
Одобрават се сите решенија на Повереникот 

— Министерот за финансии на Македонија донесе. 
ни за купуване на жито. ориз и памук. 

Член 17. 

Одобрават се сите решенија на Поверенство" 
то — Министерството за финансиите за дадените 
дотации а имено: 
на НОВ и ПОЈ 32.689.399. 

1) На Главниот Штаб 
2) ОЗНА 6.500.000. 39.189.399 
3) Дирекција на Државниот 

монопол Лева: 64.677.700 
4) Дирекција на Државните 

железници Лева: 79.984.484 
5) Дирекција на П. Т. Т. Лева: 10.795.673 
6) Позајмица на НОМС Лева: 3.000.000 
7) Поправка на државни 

згради Лева: 1.400.000 

Се лева: 199.047.256 
исплатени од обртниот капитал на Главната фе. 
дерадн^ каса. 

Секретар: 
Д-р К. Спиров 

Председател: 
/И. Андонов — Ченто 

федерална македонија, п р е з и м е мил па 
родното собрание на Македонија на своето 
заседание от 5 јуни 1945 год., по саслуша-
ние на докладот на Финансовиот одбор при 
Народното собрание на Македонија, а на 
основание полномошното на Народното со-
брание нц Македонија дадено на 11 изванред. 
но заседание на 16 април 1945 год., — одо-
бри буджетот за месеци: април, мај и јуни 
1945 год. со следниот: 
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ФИНАНСОВ ЗАКОН 

кон буджето-нроектог за разходите и прихо-
дите за месеците: април, мај и јуни 1945 го-
дина — во федерална Македонија, донесен на 
заседанието на Народната Влада на Македо-
нија, од 19 мај 1945 година. 

Чл. 1 
Буджето-проектот за разходите и приходите 

за месеците април, ма! и јуни 1945 година, во феде-
рална Македонија е составен и изнесува како следеа: 

Разходн ДФЈ 199.137.000.— 
Приходи ДФЈ 125.063.000.— 
Разликата од ДФЈ 74.074.000.— 

кје се покрива со дотации од заедничките приходи 
ири савезното Министерство на финансиите. 

Чл. 2 
Бидејки службите не са разграничени, напро-

т и в сите. од Министерствата до сите Народни Од-
бори работат како едина власт, следователно и нив. 
ните разходи не са разграничени; поради кое. за се. 
га. сите приходи се предаваТ во заедничката феде-
рална каса. 

Штом се изврши разграничуенето на служби, 
те на: државни' окружни, околиски и обштински и 
нивните предпријатија. секоја од ниф може да тра-
жи исправка на векЈе извршените разходи и пре-
дадените приходи од федералната каса. и обратно, 
по обострано согласие. 

Чл. 3 
Одобрените проекто.разходи ги извршуват 

Председателот или Секретарот на НАРСМАК. Пред-
седателот на Народната Влада на Македонија или 
од него ополномоштеното лице. Министрите, или од 
нив ололномоштени лица. после Председателите и 
секретарите на Н. О., шефовите на учрежденијата-
установите и предприЈатиЈата како второстепени на-
редбодатели. Они са ополномоштени да за касата на 
федералната единица — Македонија прават задол. 
женија (наредбодатели). Како отчетници се сметат 
шефовите на сметководствата како и сите опија ли-
ца, на кој им са поверени манипулации со пари. це-
лости и материјали. 

До колко се отнесува до извршуенето на буд . 
жетот па федерална Македонија, лицата, КОЈ са 
одредени за водене на сметководната служба из-
полнјават изклјучително наредбите на Министер-
ството на финансиите за Македонија. 

Наредбодателите и огчетниците. секој за сво. 
јата работа си носат полната одговорност. 

Чл. 4 
При Президиумот на НАРСМАК. Народната 

Влада на Македонија и сите Министерства има одел-
ни отсеци за сметководство. Специјални сметковод 
ства има: одел шумарство при Министерството на 
земјоделието и шумарство, сите предприЈатија од 
привреден карактер и Народниот театар — Скопје. 

Специјални федерални установи КОЈ немат свој 
сметководства. сметководната служба ќе е вршат 
преко режисерите и ќе водат сите предвидени кни-
ги за отсек сметководство. 

Персоналот на отсекот за сметководство при 
Министерствата и др. го назначува Министерот на 
финансиите, од кого примат сите наредби и напа" 
ствија за работа. Шефот на отсекот го назначува 
Председателот на Народната Влада, на предлог на 
Министерот на финансиите. 
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Чл. 5 

Сите наредбодатели и отчетници са должни 
да проекто.разходите и приходи ги извршуват 
онака како са одобрени. Материјалните разходи мо. 
жат да се ангажират и трошат само до 70% и това 
само по предварите,шо отворуене на кредитот. Ан-
гажиране и трошене на поменатите кредити преко 
70% одобрава Министерот на финансиите, со оглед 
на приливот на приходите, за времето до дека тра-
јат свија три месеци. 

Чл. 6 
Кредитите на лични разходи. предвидени во 

проектот за разходите се сметат за отворени. 
Разпределуене на кредитите предвидени во 

глобални суми за поедините установи, ќе се изер. 
ши од сметководствата при соответните Министер-
ства во споразумение со соответниот Министер или 
лицето кое он го ополномошти а по сведенијата по-
лучени од пониските установи за изготвуенето на 
проектот за разходите^ 

Чл. 7 

За извршуенето на разходите по ОВОЈ проект 
ќе се применат прописите на Уредбата на држав. 
ното сметководство од 1941 год. 

Одступане од овиЈа прописи, поради из кл ј у 
чителното време и месните условна може да одо-
бри и примената на Законот за Б. О. П. само М и . 
нистерот на финансиите на Македонија. 

Чл. 8 

По исклјучение на односните одредби' сите 
покупки. работи, закупи и останалн услуги кои за 
федералната каса повлечуват разход. можат да се 
заклучуват и со директна погодба. Заклјучуенето 
на директна погодба до 3.000.— дин. може да се по-
вери на еден чиновник, а преко ТОЈ износ погодба-
та има да се заклучи комисиски, составена од 3 
чиновника. но за погодба преку 300.000. — динари 
нужна е согласност на Министерот на финансите. 
По исклјучение. со еден чиновник може да се за . 
клучи погодба кога са во питанЈе покупки по макси-
мирани цени 

Чл. 9 
По исклучение од одредбата 5 130 став 2. 5 

148 и 165 Уредбата за државно сметководство од 
1941 година во исклучителни случај можат членови-
те на комисијата да бидат чиновнички приправници 
и дневничари ко ј имаат карактер на постојана 
служба 

Чл. 10 
До дека не се донесат максимирани бруто 

цени во кој са укалкулисани државните — респек. 
тивно федералните давачки, можат да се на досег 

гашните максимирани цени на нето износ додадат 
државните — федерални давачки. 

Чл. 11 
За исплатите КОЈ повлечуват издаванја од фе-

дералната каса повише од 10.000. — динари, сауго. 
Борачот е должен да поднесе уверение да е испла-
тил сите даноци за последното тромесечие и да да-
де пристанак да се од износот кој има да прими на . 
плати и длжимата сума. Овоа важи и за случаевите 
при исплатуене на аванси. За купуене односно на-
бавуене од државните предприЈатија и установи 
нема да се тражи уверение за платени даноци. 

Чл. 12 
Ополномоштава се Председателот и секрета-

рот на НАРСМАК да од кредитот по буджетот на 
НАРСМАК за изплакЈуене на доплнителни разноски 
на членовите на НАРСМАК одредува со свое реше. 
ние износите, кој ќе се изплатуват на поедините 
членови на НАРСМАК. На овиЈа дополнителни раз-
носки нема да се прават никакви одбиванја — да-
вачки. 

Чл. 13 
Ополномоштшава се Министерот на финансиите 

на Македонија да по предложение на надлежниот 
Министер, може да позволи вирман мегЈу сите пар. 
тип на поедините раздели во буджетот. 

Чл. 14 

жетски кредит, ќе ги цени и према иуждите ќе ги 
одобрава Министерот на финансиите на Македонија. 
За сметка на ова! кредит ќе се вршат сите разходи, 
кој са недоволно предвидени, како и разходи за 
ванредни нужди. Доколку са изцрпени резервните 
буджетски кредити за неодложиви брзи разходи. 
настанали од воените собитија или нужди на при-
вредата за обновуене на земјата чиво извршуване 
не може да се одложи до наредниот буджет. може 
Министерот на финансиите да одобри таквија креди. 
ти за сметка на оборотниот капитал. 

Чл. 15 

Со буджето-проектот на разходите и ирихо' 
дите нити се спечалуват нити се губат права. 

Чл. 16 
Ангажиранија по ОВОЈ проект на разходи мо„ 

же да се вршат до 30 ју-ни 1945 год., а наредби (на-
лози) за исплатуване можат да се вршат до 31 јули 
1945 год., а исплата и книжене може да се врши до 
крајот на месец август 1945 година. 

Чл, 17 
ГЈринадлежностите на мобилизирани државни, 

самоуправни и јавно-правни службеници во едипи, 
ците на Југословенската Армија — бие. НОВ и ПОЈ. 
ќе се плакјат на нивните семејства од кредитот од 
кој се плакЈат нивните редовни принадлежности со-
гласно одлуката на НКОЈ. Министерството на фи„ 
напоните II бр. 336 од 12 I 1945 г. и решението на 
АСНОМ Бр. 118 од 22 I 1945 г. најдоцна до крајот 
на месец мај 1945 г. Од 1 јуни 1945 г.. предните ли-
ца да се обрнат на Н О за одредуене но помошт 
согласно т. 3 Одлуката за НКОЈ. 

Чл. 18 
По смрта на активниот или пензиониран служ-

беник. дневничар или работник, ќе се исплати за 
сарануене двомесечни бруто активни односно пен. 
зионерски принадлежности на лицето, кое е изврши-
ло сарануенето. Изплатата ќе се изврши на основа-
вте на потврдата од надлежната власт да е това 
лице поднело разноските за сарануенето. ТаЈа нак„ 
нада ќе се изврши и разходва за сметка на креди-
тот од дека е била исплатувана принадлежноста на 
умрениот службеник, пензионер и работник. Ова 
одредба важи за семејствата на службениците КОЈ 
са умрени после ослободуванјето. 

Чл. 19 
Се станува во должност на сите Министер-

ства. окружни, околиски и обштински Н. О. да из-
вршат организацијата на нивната служба и до 1 
јули приготват СВОЈ буджет. поради кое се оставува 
преходен период — времето април — Јуни 1945 год. 

Буджето-проектите на по.ниските Н. О. ги 
одобруе непосредно повишата политическа единица; 
согласно ^ 19 на Повелбата ,за временото финанси" 
ране на Националниот Комитет за ослободуенето на 
Југославија 

Чл. 20 
За покриване на својте разходи окружните, 

околиските и обштинските. Н. О. можат да имат и 
свој самостоЈателни јавно.правни приходи од врх-
нини (прирези) и такси, а градските уште и троша-
рина согласно 5 8 од Повелбата за временото фи-
нансиране на Националниот Комитет за ослободу. 
ването на Југославија. 

Чл. 21 
По-блиско напаствие за извршуенето на буд-

жетот за разходите и приходите и за правилното 
применуене одредбите на овој закон ќе дава Мини. 
етерот на финансиите за Македонија. 

Чл. 22 
Овој закон има обавезна сила од 1 април 1945 

година. 
Секретар: 

Д -Р Б. Спиров 
Председател: 

М. Андонов — Ченто 
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РЕШЕНИЕ 
На Министерскиот совет на напорната влада 



Стр 4 иГЈ/ПиОС.!! лик 

Како со Уредба од 3 V 1945 год. (Служебен 
весник бр. 6) на овој Совет е создадено Федерално 
електро.техничко ѓфедпријатие за Македонија (ФЕП) 
коЈе се грижи за електриф-икацијата на цела Маке-
донија. това се јавјава нужда да се предвидените 
суми за оваја цел по буджетот на Министерството 
на градежите прехврлат на ова предприЈатие. као 
и Да му се отстапат сите електро-технички матери. 
Ј.ади кој и се навогјат во Министерството на граде' 
жите-. па затова 

РЕШАВАМЕ: 
1) Да се предвидените суми но партија 247, 

позицији 2. 3 и 4 од буджетот на М.во на градец 
жите на Македонија за месеците април — јуни 1945 
год. прехврлат на ново-создаденото федерално елек 
тро-техничко нредпријатие за Македонија (ФЕП). 

2) Да се на федералното електро.техничко 
предпријатие за Македонија (ФЕН) отстапат сите 
електро-технички материјали коЈи се навогЈат при 
Министерството на градежите на Македонија, ку-
пени со фактури обшто на цена 174.088.70 Д. Ф. Ј, 
као и тије останали од окупаторот и оценети обшто 
на сума 514.127 Д. - Д. Ф. Ј. 

ПримопредаЈата на овиЈа материјали да се 
изврши од комисија назначена од министерот на 
градежите. 

во Скопје. 30 V 1945 год. 
Министер на градежите: 

Инж. Г. Василев 

Председател на Народната влада 
Л . Колишешвски 

66 
РЕШЕНИЕ 

УсвоЈувајки го докладот на Началникот на отде-
лението „Патишта" при повереното ми Министер-
ство за градежите. составен воз основа на траже" 
нЈето на Охридскиот народен окружен одбор. це. 
неЈки ја важноста на предложените патишта. 

ОДОБРАВАМ: 

Да се уврстат како федерални патишта II ред 
1) Патот Дебар — Блато и 
2) Патот Дебар — Баниште 
Сите необходими дополненија во списокот на 

федеративниге патишта II ред и во крајиштата со 
мрежите на федералните патишта на Македонија да 
се извршат од отделение „Патишта", а на сите тех-
нички надворешни служби на Министерството на 
градежите да се стави на знанје за изполнение. 

Озо решеше да се објави во „службени лист" 
на Македонија. 

бр 5479 
12 VI 1945 год. 

Скопје 
Министер на градежите: 

Инж. Г. Василев 
67 

НАРЕДБА 

ЗА ОТВАРАНЈЕ И ЗАТВАРАНЈЕ НА ТРГОВ-
СКИТЕ И ЗАНАЈАТЧИСКИТЕ Г1РЕДПРИЈА-

ТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. 

Чл. 1. 
Сите трговски и занајатчиски предпријатија 

во Македонија, без разлика да ли се сопственост на 
приватни лица или јавни тела. треба да бидат отво-
рени како следеа: 

Зимно време од 8 до 12 саатот и од 14 до 18 
саатот; 

Летно време од 7 до 12 саатот и од 16 до 19 
саатот. 

Зимно време се смета од 1 октомври до 31 
март. а летно време од 1 април до 30 септември. 

Чл. 2. 
Сите угостителски предиријагиЈа. хлебарни. 

ци. пекарници, бурекджиници. кебапчиници. кафе-
чајджиници. сладкарници. зарзаваджиници и пред-
лријатиЈа без постојано работно место ќе бидат от . 
ворени и преку пладне. Отварането и затварането на 

овиЈа предпријатија ќе го регулират месните управ-
ни власти, така да отварането зимно време не може 
да биде по рано од 6 саатот а летно време од 5 саа-
тот. но во никој случај зимно време подоцна од 7 
саатот а летно подоцно од 6 саатот. 

Чл. 3. 

Продавниците на тутун на дребно ќе отварат 
преди пладне е:ден сат порано а вечер Ќе затварат 
2 саата подоцна од времето предвидено во чл. 1 од 
оваја Наредба. ' 4 

Берберските и фризерските предпријатија ќе 
затвараат на ручек еден сат порано, а навечер оста. 
нуват еден сат подоцна, ћ во сабота и пред празник 
два сата подоцна од времето предвидено во чл. 1 
на оваЈа Наредба. Сопствениците на берберниците 
можат спроти празник да работат без прекид на 
пладне. 

Фотографските предприЈатија ќе бидат отво-
рени цел ден' во недела и во празник само за сни-
мале и тогај ќе затворат еден сет подоцна од вре. 
мето предвидено во чл. 1. 

Месарските и деликатеските предпријатиЈа ќе 
отвараат пред пладне 1 саат порано и ќе затвараат 
1 саат подоцна од времето предвидено во чл. 1 од 
оваја Наредба. 

Чл. 4. 
За предприЈатијата без постојано работно ме-

сто важи работното време предвидено во чл. 1 од 
оваЈа Наредба. 

После времето предвидено во чл. 1 на Наред-
бата по улиците ќе може да се продават до 22 саа. 
тот само весници, часописи, кестени. без алкохолен 
пијалак, алва. сладолед, свеж или ушекерен емиш. 
семки, кикирики и слично спрема месните обичаи, 
а во јавните локали додека овија се отворени. 

Чл. 5. 
Пред денон на големи народни празници или 

празненства. месните власти можат со своја наредба, 
да го продолжат или скратат работното време пред-
видено во предходните членон на Наредбата. 

Исто така месните власти можат со своја на-
редба да одобрат на трговските и занајатчиските 
предпријатија да бидат непрекинато отворени во 
пазарни денон. 

Чл. 6. 

Во неделни, државни и признати верски праз. 
ничии денон ќе бидат затворени сите трговски и за-
најатчиски предпријатиЈа. 

Чл. 7. 
По исклЈучение на чл. 6 на Наредбава во не-

делни и признати верски празнични денон ќе бидат 
отворени: 

1) продавниците на тутун на дребно од 9 до 
13 саатот; 

2) пекарските, хлебарските. деликатеските. к о . 
басичарските. месарските. зарзаватчиските и цве-
кјарските предпријатија од 8 до 11 саатот; и 

Чл. 8. 
Во денон на државни (народни) празници 

предприј ати јата од ст. 3 чл. 7 на Наредбава ќе би-
дат отворени до 11 саатот. 

Чл. 9. 
Ако во еден локал се обавлЈат два вида пред. 

приЈатија или во два и вите локала, који се мегју-
собно сврзани, се обавлјат два или више вида пред-
гтриЈатија. за који е одредено различно работно вре. 
ме. ќе важи времето за отваранје и затвараше на 
оној вид предпријатие за кое е прописано пократ-
ко работно време. , 

Чл. 10. 

Работното време на работниците во трговски-
те и занајатинските предприЈатиЈа е 8 саата. Изван. 
редната работа се плакја по Уредбата на Савезната 
народна влада од 21 V 1945 година. 

Чл. 11. 
Сопствениците на предпријатијата како и 

членовите на нивната фамилија можат да бидат и 
работат во локалите и во време кога овиЈа се за-
творени за промет со публиката. 



Чл. 12. 

Сопствениците на трговските и занај атински-
те предпријатија ко ји с^ мобилизирани и немат воз . 
можност, поради мобилизацијата, да Ја продолжат, 
требе да затражат од месните команди написмено, 
во вид на објава, од које да се види. Да н емат воз-
можност да ја продолжат работата, 

Тага објава требе да биде ставена на видно, 
место нЈпредвдНгапкјрѓб^ 3 д ј а д Ѕ? к ^ ^ ? 

Чл. 13. 
, . е 

Трговските и занајатчискиТе предприЈатиЈа во 
селата можат да бидат отворени неограничено вре-
ме и за 'нив не важат прописите на Наредбава. 

Работното време на овија предприЈатиЈа ќе го 
регулишат општинските Н. Одбори. 

Чл. 14. 

Сопствениците на предпријатијата коЈи не се 
придржават на прописите на Наредбава. ќе бидат 
наказани со глоба од 50 до 1.000 динари. 

Паричните глоби ќе се унесуват во државна, 
та каса. 

Чл. 15. 
НарушениЈата на прописите по Наредбава ги 

иследујат и нарушителите ги накажуат управните 
оддели при градските односно околиските Н. од-
бори. 

Против решенијата на градските односно око-
лиските Н. Одбори заинтересовани можат да се 
жалат во срок од 8 дена на надлежните Окружни 
H. одбори. 

Чл. 16. 

Со влегуенјето во сила на оваЈа Наредба нре . 
стануе да важи Наредбата за отваранје и затварале 
на трговските и занајатчиските предпријатиЈа бр. 
597 од 2. П. 1945 година. 

Чл. 17. 
Наредбава влегуе во сила со денот на нејно-

то обЈавуенје. 

С. Ф. - С. Н. 

Министер 
за трговија и снабдуенје: 

Т. Ношпал 

Ш Т А М П А Р С К И Г Р Е Ш К И 

Да се направи изправка на штампарските гре-
шкши во Уредбата за засилуене на приходите на Н а . 
родните Одбори во федерална Македонија за 1945 
год. обнародвана во служебен весник Бр. 7 и 8 од 
I . VI. 1945 год. и то: 

1) Во чл. 2 Тар. Бр. 333 да се избрише вто-
рата дума преставки затова што е два пати штампана; 

2) во чл. 2 Тар. Бр. 336 место за изпракивачки 
акт по горната власт за пасош или објава да 
се чете „за изпракивачки акт до по горната власт 
за пасош или објава . . 

3) Во чл. 2 Тар. бр. 348 за откажуване на 
полномошно пред — „да се чете" за откажуване на 
полномошно пред судот, динари 5.— 

4) Во чл. 2 Тар. Бр. 349 во вториот ред да се 
избришат думите — судот, динари 5.— 

5) во чл. 2 Тар. Бр. 353 место динари 5 — — 
„да се чете" динари 50.— 

) во чл. 2 на страна 10 после текстот на Тар. 
Бр. 376 место Тар. Бр. за извршуене „да 
се чете" Тар. Бр. 377 за извршуене 

7) во чл. 2 Тар. Бр. 383 думите за изрлуене 
„да се чете" за изфрлуене. и место по дин 5. 50% 
„да се чете" по дин. 5.50%п (промила); 

8) во чл. 2 Тар. Бр. 384 место динари 1% 
„да се чете" 10/оо (промила); 

9) во чл. 2 Тар. Бр. 393 место динари - - 4 % 
„да се чете" 4%о (промила); 

10) во чл. 2 Тар. Бр. 397 под дел I I точка з) 
за продаване на храна и непрана волна — „да се 

чете" за продаване на прана и непрана волна — —. 
во точка лЈ) пасосот од това или магарешки 
„да се чете" од това конски или магарешки . 
како и во точка н) за продаване на изротени и 
„да се чете" за продаване на изработени и . . . и во точ-
ка нј) пасосот за Јагнинја и јаринја. динари 11. — 
„да се чете" за Јагнинја и јаринја динари 1. — 

11) во чл. 2 Тар. Бр. 400 последното изречение 
дворни "и овчарски кучинЈа по селата и на — да се 
избришат думите дворни и овчарски кучинја по се-
лата и на „да не се чете"; 

12) во чл. 2 Тар. Бр. 404 став 3 од забелеш-
ката думата клитериум „да се чете" критериум; 

13) во чл. 2 Тар. Бр. 406 после точка в) изре-
чението. земледелците во градовите се ослободува! 
од оваја такса, „да се чете" дворни и овчарски к у . 
чинја по селата и на земледелците во градовите се 
ослободуват од ова ја такса; 

14) во чл. 3 точка 5 место се плакЈа 10ч/в 
„да се чете" се плакЈа 10%о (промил) 

бр. 1278 
11 VI 1945 година 

От Министерството на финансиите 
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Т А Р И Ф А 
НА ОГЛАСНИТЕ ТАКСИ ЗА „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА ФЕДЕРАЛНА ЕДИНИЦА МА-

КЕДОНИЈА" ЗА ЕДНО ОГЛАСУЕНЈЕ 

Динари 
1) а) Сите службени огласи на држав-

ните (федералните), народноослободител" 
ните и црквените институции, и школи к је 
се наплатујат од една дума 1.— 

б) табеларниот слог се плакја од 1 см 
во еден столбец 1 2 . -

2) за сите огласуенЈа на часните лица и 
институции к је се наплатује од една дума 1,50.— 

3) Огласите на стопанските претприЈа. 
тиа (на државните и часните) како што се 
протоколации. регистрации, собраниа и 
зборови, лицитации, конкурси, измени на 
управните одбори и слично кЈе се наплату-
јат од една дума з -

4) а) Биланси на стопанските претприја-
тија к је се наплатујат до половина страна 400.— 
а повекЈе од половина до цела страна 8 0 0 . -

б) Биланси во табела к је се наплату. 
јат два пати повекЈе. 

5) службени соопштениа. регистрации и 
слично, стопанските задруги и нивните со-
јузи образувани по Законот за стопанските 
задруги ќе се наплатуе од една дума 1.— 

6) а) Судски огласи до 50 думи к је се 
наплатујат паушално зо.— 

б) од 50—100 думи 50.— 
в) од 100—150 думи 7 0 . -

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) За сите часни огласи треба да се плакја даночна 

такса, и това: до 50 збора динара 2 - од 50—100 
збора динара 5 . - . од 100—220 збора динара 20.—. 
а повекје од това динара 40.— 

2) Огласи се објавуЈат по хронолошки ред. 
3) Огласи врзани за рок треба да бидат преда-

дени најмалк у седум дена порано од денот кога им 
Је рок за објавуенЈе. 
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