
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ ПОШТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

: Бр. 1Ѕ Скопје, 2 ( ма! 1947 год. Год, Шј 

^Слу;;:беа весник аа НРМс излегуе по-времено, Ракописите 
јсе и'пракЈаат во дупликат пишани на машина во проредив, 
јвдаа стрика ед табаков на адреса: Службен весник аа НРМ 
^-ул. Маршал Тито бр, 10 - Скопје Ваѕшисигге ие се вракјат 

Цена на верникот е 4 дна. од табак. Прошета за една 
аиша 259 динари а за едно полугодие 130 долари - Ирстѕ 
плата се и сирак ја преку Македонска стододзка базка-под 
трала на Народна бадка на ФНЃЈ - Скопје - чек, сметка 
8-801-129 или се водат во самат администрација на верникот 

4бо 
З А П И С Н И К 

Од 1-та седница на, 1-то редовно заседание на На^ 
родното собрание на НРМ одржана на 10 април 1947 год, 

Претседава, Претседателот на Народното собрание 
Д-р Борис Спиров, 

Секретар^ Првиот секретар Владо Малески . 
Претседателот Д-р Б^рис Спиров го отвори 1-то ре 

'тозио заседание на Народното собрание во 9,30 часот СР 
,чегењето на Указот на Президиумот на Народите собрав 
иле на НРМ за свикуење Народното собрание неа прво ре^ 
'доено заседание. 
' Четењето на Указот го сослушаа сите народни пратени-
ка стоејќи. 

По тоа Претседателот Ја отвори 1-та седница на Народ 
Н^то собрание. 

х^ед да се прејде на утврдуењето на дневниот ред 
Претседателот Д-р Борикз Спиров соппггуе на собранието, 
Ш до Народното одбрани е се. испратени, следните предлог-
он: 

од наводните пратеници Наум Наумовски и Никола 
В ража неки предлог ш Правилникот ЗА -работата на На-
уредното собрание н% НРМ и извештај од Законодавниот 
одбор по предлогот на Правилникот; 
, од Владата на Народна Република Македонија пред 
јогог на Фишаноовиот заши за Државниот буџет на НРМ ва 
буџетска 1947 година и предлог на Државниот буџет на' 
-НРМ за 1947 година. 
^ од Министерот на 'финаисиите да НРМ предлог 
Закон за одобрение свршените сметки на приходите и раб 
Целите по буџетите за, буџетските нрпи^г 1Л1куари—март 
' в април-јуни 1945 г. и републикански^ буџет за период 
/Јули-декември 1945 год,; и 

од Президиумот на Народното собрание на НРМ "ает, 
јод, гттв,рдуељз Указот на Президиумот тт̂  ХТоводното собра-
вте на НРМ донесен на, 4 април о, г. со кои е поставел за 
рлш. на Владата на НРМ а како Министер на комуналните 
работи Киро Георгиевска 

. Претседателот ги Оопштуе молбите од Сродните ппа 
зеници за отсаство и по предлогот на ,Претседателов ,со 
'бранието одобруе отсаств) на: Димитар Коскаров 2 дена1 

^Стојче С, Паповски 3 денз, Емин Канлзга 3 дена, Насто 
Икдороаски 3 дена, Борис Гелов 3 дена, Д р Гјошо Гавр^. 
Јавовски 3 дена, Борко Темелковски 5 дена, К р т Дрвенков 

о ш 5 дена, Ристо Џунов 5 дена, Лазо Мојсов Ѕ деви е 
Кемал СеЈфула 5 денЈа. 

По тоа од прејдуе на утврдуеље на дневниот ред. 
Претседателот му го предложуе на Собранието ^ч 

оваа седница следниот дневен ред: 

1)ИзвештаЈ на Законодавниот одбор и 
2) Претрес по предлогот на Правилникот за работата 

на Народното -собрание на Народна Република Македонија? 
3) Претрес но предлогот на Фдааноогшот зак^д за 

државниот буџет да НРМ за буџетската 1947 година и по 
предл?гот на Државниот буџет на НРМ за 1947 година; 

4) Претрес по предлзот н)а Злион за одобрение сврше-
ните сметки на приходите и расходите по буџетите ви 
буџетските приоди јшуари-март и април-јули 1945 г. к 
републиканскиот буџет за период јули-декември 1945 го 
дина; и 

5) Потврдуење Указот на Президиумот иза Наводното 
собрание на НРМ донесен . на 4 април 1947 год., со кое 
што е поставен за член на Владата да НРМ, а шво Мини-
стер на комуналните работи Киро Георгиевски^ 

Собранието го усвои предложениот дневен: ред, Прет-
седателот обЈавуе да се прејдув на дневниот ред^ Сл 
прејдуе на 1 точка од дневниот ред, 

Претседателот го павнкуе известителот на ЗалододМ-
аиќот одбор Гјорги Ивановски: да со пречете извештајот ти 
Одборот, 

По прочитадиот извештај Претседателот ствара диску, 
сија во наечло но извештајот Се Јдоуг за збор првиот 
предлагач на лреокетот на Прившшикот Наум Наумовска 
и во својот говор го образложуе предлогот наѓ Правилна 
ЦУТ. 

Како никој друг на ое јави да говори Собранието^ 
гласајќи со дигање рака го усвои предлогот да Правилна 
кот во тчало. 

Се прејдуе на дискусија ве поединости т делови од 
предлогот на Правилникот. Како никој не се јави за дио^ 
кувдја, гласајќи ^лед по член со дигање рака Собранието 
ги усвои без измени членовите од I—52 од предлогот не 
Правилникот, 

Се пристапи на гласање во целост Но извршеното по-
именични? гласање Претседателот Д-р Бордо Спиров го 
објавуе резултатот на гласањето. Гласале 125 присатни вЦ 
родни пратеници к. сите „заГ, со гато „Правилникот за ра^ 
богата на Народното собрание да НРМ е конечен ' ̂ свое^ 



ш - ^ 

До тоа Претседателот к пЈрекинув ордината во 1! 
фодт со ное да продолжи истиот дел во 16 часот. 

Седницата се продолжи во 16-25 чаоотв 

Пред да се прејде на дневниот ред. Претседателот ги 
Воопшти па Собранието молбите од На.родните пратени-
он за отсуство и по предлогот т Претседателот Собрание-
во одобруе отсуство на: Љубо Тренески 4 дена, Георги 
Ивановски 2 дена. Ката Лахтова 2 дена-, Адем: Круни 2 
'денаЈ Душко Атанасовски 3 дена и Ванчо Бурзевски 4 дена. 

Претседателот ја еоопштуе молбата до Народното со-
брание од Руфат С, Али од село Рогле, тетовско, која 
Што ќе биде препратена до Одборот на молбите и жалба-
на разгледуене, 

,Се прејдуе на втора точка од дневниот ред: претрес 
по предлог на Финансова! закон за Државниот буџет на 
ЌРМ за буџетска 1947 година и по предлогот на државни, 
ф! буџет на НРМ за 1947 година. 

Претседателот го повикуе известителот н(а Одборот ѕа 
Јшш и финансии на Народното собрание Димче Беловски 

а го прочита извештајот на Одборот^ Повеле пролетаниот 
Извештај, известителот даде образложение по законот и 
буџетот и из јавуз да ќе гласа ,,з-а". 

Претседателот овтра начелни диск.усија по ,Д точки 
Ш дневниот ред, 

Говореше Министерот на финансиите Даре Џамбаз, КЈОИ 

раде експозе за Државинот буџет н-а НРМ со Фиизнеовиот 

После одморот од 10 минути седницата продолжи^ 
Говореа? Инж' Георги Василев, Министер на. индустри-

јава и рударството „за"^ Крсте Симевски. Министер на 
земјоделието и шумарството „за", Никола Минчев, Мидо 
Втер на народнава просвета „ва/и, и Д-р Вукашин Подади% 
(Министер на народите здравје „за41. Народните пратеници: 
ВрФш Дтша (на одвеваш Јазик) „еа" и Васил Гјоргавсш 

По тед Претседателот Ја еаисзучн седницата во 20,15 
басот % Идната ја закжуе за П, IV во 8 часот со продолже 
1гие на дрвниот ред, 

Секретар1 Претседател, 
Владо Малески, ш. р, Д-Р Борис Спиров, с, р, 

т 

З А П И С Н И К 
од У1-та редовна седница на Н о вонредно заседание 

01 Народното собрание на НРМ, одржана на 8 II 1947 годч 

Претседателот Д-р Борко Спиров ја отвори У1-та 
Д-р Борис Спиров. 

'С-екретар, Првиот секретар не Народното собрание 
Владо Малески. Ј 

Претседателот Д-р Борис Спиров Ј аотвори У1-та ре 
јДовна седница на 1-то вонредно заседание на Наредното 
Јрббрѕание на НРМ во 16.10 часот, 
\ Прочитанизт записник од У-та редовна седница на 
Народното собрание, Собранието го пришт без забелешка. 

Претседателот ги соопштуе на Собранието молбите ед 
1вафодннте пратеници а за отсуство а по предлогот на. претек 
деателот, Собранието одобруе отсаство од 2 дека на Д-р Ди-
митар Несторов Шинаси Халаци, В ели Ја Вели Милан В' 
Вановски, Наум Сотировски и Младен Николовск-и, поради 
Неодложни службени работи. 

По то-а претседателот ја прочита молбата од народ-

ни. и ' 

виот пратен-ик Смаил Веселовски со која ја пздлечуе остаа 
ката на својот пратенички мандат подадена пред Народ -иго. 
собрание ш 3 ј а н у ш ! оваа година, бидејки сега му, ДО 
отвориле возможности да ги посетуе седниците еј Народа 
иото собрание. Собрал ает о му ја уважи молбата, ѕ 9 

Се прејде е на дневниот рсд? утврден на миналата с ед 
пида на Народното собра,ние: Проект-з шон за избор да од 
верници на народниге одбори, 

Прегсед полот го повикуе извесни ел јт на Закоподав^ 
даме одбор народниот пратеник, Никола Бразилски да ГС1 
просете извештајот на Законодавниот одбор. После т х к 
чинењето на извештајот вивестителот на. Законодавнион 
одбор Никола Вграден лок и даде образложение на Проект 
ЗАКОНОТ. 

Претсс Ја Iслог го ставуе Проектзаконот на д; скусија! 
во начало. 

Говореа. Диме Бојановски^ Министер на трговијата и ' 
сшбдуењето „за", Д-р Гјошо Гаврилски „за", Страхил Гц 
гов ,.з,а", Исмаил Ремзи „за", Димче Зографски „за" к 
Д-р Беџа Аголи, Министер на социалннте грижи (на ада 
бански јазик) ,,за". 

По завршенчта дискусија Претседа1елот го ставуе Прр 
т — законот на гласате во начело. Собранието со дигања 
рака го усвои едногласн,о Про ек—законот в ) начело 

Се прејдуе на дискусија во поединости^ 
Претседателот објавуе по Проек—законит ќе се дис^ 

кутира во поединости по глави. Како никој не се јави з^ 
'дискусија на главз I, известителот на Законодавниот од.: 
бор пристапи на читано Проект - законот член по член. I 

Собранието со дигање така ги усвои беа измени членф 
вите од 1 до 4 на Проект законот. При чл 5 на Проект 
'законот^ народниот пратеник Епаминонт, Попинд.чшв па^ 
прави забелешк-а и предлага да се думата ,,со степен" во( 
чл4 5 како и чл. чл. 2 и 3 замени со думата „во слепен, Им 
в ести тел от на Законодавниот одбор дава образложение пф 
ставената забележиш п предлага, да. остане во Проѕвт-чм1 
конот тој термин „со степен^ I ̂  

Собраните го усвои предлогот од изве:тителот па 1114 
конодавниот одбор и чл. б Собранието го усвои без иа^ 
мени како што е прочетен од известителот. 

Собранието со дигаше рак,а ги усвои без измени члб^ 
ковате од 6 до 15 на Проект—законот, 1 / 

По глава II Претседателот сооцштуе да од Владата Шк 
НРМ се подадени амвадамааш по член 16 и 17 на Проект 
закон т и дава збор на Потпретседателот на Владата ЉуП 
4чо Арсов да ги образложи амандманите. По даденото сбч 
^аадтеиие од името на Владата) се нредлагат следните 
амандмани: 4. 

1. Член 16 од предлогот на Законот да се измени в 
да гласи така, Во околиските народни одбори се избие 
фаат; 

„в-о околии до 20.000 жители 60 нар ОРг одборници; 
в) околии од 20.000 до 40.000 жители 50 до 75 народни 

(одборници; I 
во околии преку '40-000 жители 76 до 100 жа,р оден од^ 

"бори иди". 
2. Чпен 17 да се измиен и така да гласи: 
„Во градските и реонските народни одбори со степен 

ш околиските народни одбори се на-бираат: ' ' -
во градовите к реоните до '15.000 жилели 50 ш ^ д н В 

одборници; 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ11 
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во градовите и реоните од 15000 Дј 250Ј0 жители 50 
Ѕцо 65 народни: одборници и 

во градовите и реоните преку 25000 жители 65 до 80 
рарсмни одборници". 

Во Градскиот народен одбор на град Скопје ое изби. 
раат Ј20 народни одборници. 

Бидејки во глава II немаше дискутанти, то Собранието 
гласајќи со дигање рак-а ги усвои чл. чл- 16 и 17 оо из-
ленените тектсови по амандманите како и членовите 13 
И 19 без измели. 

Се дава 10 минути пауза^ 
Седницата се наставуе во 17.20 часот 
Како никој не се јави за дискусија по главите од III 

До XV на Проекгго--законот, то пролетаните членови од 2СЅ 
до 95 Собранието гласајќи со дигање рака ги усвои без-
излез и 

Се приста,пи на гласање во целост, По извршеното 
поименично гласање Претседателот го објави резултатот? 
Еа гласањето: Гласале 136 приватни народни пратеници и: 
вито гласале „за", оо што Законот за избор на одборници 
ва народните одбори е конечно усвоен. 

По тоа Претседателот заклучуе седницата во 18-15" 
Ѕаоп и ооопштуе да идната седница ќе биде закажана пио^ 
мено. 

Секретар, Претседател, 
Владо Малески, с. р. Д-р Борис Спиров, с. р4 

1Ш 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА 
ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НР МАКЕДОНИЈА 

(Уовоев иа седница.та на Президиумот од И април 1917 
'Година). 

Член 1. 
Работите што му се дадени во надлежност на Президи 

,умот иа Народното собрание еа НР Македонија со Уставот 
ич НРМ и Законот за Президиумот на Народното собрание 
ца НРМ, Президиумот ќе ги врши опрема одредбите на овој 
Правилник Сч 

Ја сите предмети решава Президиумот во п-члна седница 
Јосвен во случаи каде што со Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ и со овој Правилник е инак-у 
предвидено,, 

Член 2. 

Сите Укази, решенија и напатствија на Президиумот 
Ђћ потшгшуе претседателот и секретарот а решенијата. Ж 
другите а к т жа Секретаријатот на Президиумот ги потпи-
шуе само секретарот. 

Член 3 
Во случај на спреченост Претседателот го заменуат 

ШРотпретседатвЈГот по ред 
Член 4. 

Седниците на Президиумот ги свикуе Претседателот 
Но решение од Претседателството неа Президиумот според 
Потреба. Во поканата за седниците мора да биде ^клучен 
II дневниот ред на седницата. Сите членс и на Президиумот 
?гре5а навремено да бид г запознати со предметите за кои 
Што ќе се решава Ш седницата. 

Седницата ја раководи Претседателот, Претседател!:т 
^ должен да ја свика седницата и на барање од пет члено 
ви м,а Президиумот, Ако така барала седница не биде сви-

кана во срок од пет дена, предлагачите можат сами да 
упатат покана за седница. 

Член 5. 
Седниците на Президиумот по правило не се Јавни ц 

на нив можат да присуствуат само членовите на Президи-
умот и членовите ш Владата. Прегседателството на Прези. 
диумот може да повика и други лица? ако е потребно да 
го чуе нивното мислење при решавањето на некое прате-
ње. 

Президиумот може по одредено прашање да одржи а 
јавна седница. 

Член 6. 
Седниците ќе се држат додека ве се исцрпи дневниот 

ред. 
Член 7. 

Краток записник на седницата води Секретарот на Пре 
зидиумот. За седниците (На кои што се решава за молбите 
за помилуење на осудени лица се водат посебни записници 
што ги потпишуат сите присатни членови на Президиумот. 
По решение На седницата може да се води и стеиогр фоки 
записник. 

Записникот се чита на почетокот на наредната седни-
ца. Ако Секретарот не ги усвои забелешките за записникот 
а забелешките не кје бидат повлечени^ за забелешките те 
шуе Президиумот без претрес. 

Записникот се чита на почетокот Ша наредната седи и -
и секретарот 

Стенографските белешки можат, спрема решението НА 
седницата да се обават во целост или делимичод. Реше-
н а н а на Президиумот се објавуат во „Службен весник НА 
НРМ". 

Член 8. 
Извештаите На поедини одделенија или комисии на 

Президиумот кје ги чита и засталуе о-ноЈ члеѕс ш Прези-
диум зт што го раководи даденото одделеније или комисија. 

За другите работи ќе реферира на седницата Претсе-
дателот или секретарот. 

Член 9 
Начинот на работата на седницата мора Д^ биде оу. 

гласен со началати од Правилникот за работата на Народно 
то собрание. 

Седницата е способна за работа ако е присутна мно-
зинството на членовите на Президиумот а решенијата се 
донесуат со мнозинство 'На гласовите. 

За проучуење одделни прашања Президиум^ може 
да одреди посебна комисија од свои членови или од спец! 
Јалисги. 

Член 10 
Претседателот, потпретседателите и секретарот на Г^е 

зидиумот го сочинуат Претседателството на Президиумот. 
Претседателството На Президиумот е овластено во имеч 

то на Президиумот: 
1) да овикуе со Указ заседанија ва Народното собра-

ние на НРМ, 
2) да дава задолжителни толкуења на законите на НРМ; 
3) да ги прогласуе изгласанине закони; да издава укази; и 
4) да поништуе или укинуе незгконити или неправилни 

решенија, наре-дби и напатствија од народните одбори. 
Президиумот може да па овласти Претседателството на 

През-идиумот да врши и други работи од неговата над-
лежност освен оние кои што скроти чл. б од Законот за Прв 



Стр. 190 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 18 

аидиумот на Народното собрание на НРМ спагјаат во исклу 
4иви надлежност на Президиумот, 

Член П, 
Членовите на Претседателството на Президиумот преби 

лаат постојано во Скопје, и м о ж а т ^ а с^ Оддалечат од Скопје 
само по решение ш седницата на Претседателството, 

Член 12. 
Прретседателств/го на Президиумот се собира кога птто 

треба да да се донесе некое решение, Решенијата се доне-
суат со мнозинство на гласовите и се вне:уат во записник. 

Член 13. 
Службениците на Президиумот се поставуат по препи-

сите на ЗакНот за државните службеници. 
Претседател на Президиумот го извршуе буџетот на 

Президиумот. 
Член 14 

Претседателството на Президиумот ги раководи работи 
те на Президиумот преку поедини одделенија што ги водат 
гсстпреседателите или секретарот на Президиумот. 

Президиумот има следните одделенија: 
1) Секретариат; 
2) Одделе.ние за изградував иа народната власт; 'и 
3) Одделение за помилуење. 

Член 15. 
Секрегариатот го раководи Секретарот на Президиумот. 
Секретариатот има: 
1) Кабинет на Президиумот; 
2) општа канцеларија; 
4) сметководство, каса и економат; и 
5) библиотека. 

Член 16, 
Одделението за изградуење на народната власт ја врши 

онаа работа во врска со кроените одбори која што со У,ста' 
вот и законите на Федеративна Нардна Република Југосла 
вија, оз Уставот и законите на Народна Република Македо-
нија е дадена во шдлежност на презгдиумот; како и ча-
должително толкуење на законите на Народна Република 
Македонија и оценуење согласноста на напатствијата, од^ 
луките, решенијата и други акти на наредните одбори со 
Уставот и ЗакониIе на Федеративне Народна Република Ју 
гославнја и Народна Република Македонија. 

Администрацијата на одделението ја раководи наиллин 
кот на -одделението. 

Член 17 
Одделението за иомилуење го проучуе и нодготвуе мате-

ријалот по молбите за помилуеље на седниците на Президи-
умот % 

Администрацијата на одделението ја раководи начални-
кот на одделението. 

Член 18 
Со цел за извршуеље на одделенијата на Президиумот! 

Претседателството т Президиумот образуе Правилни совет, 
составен од правни епециалиеги (професори, судии, јавни 
обвинители и други правници) в Правниот совет се собира на 
своите се-дници според потреба, а. неговите седници ги сви-
куе и неговата работа ја раководи еден од подпретсед стелна е 
на Президиумот. 

Членовите на Правниот совет ќе добиваат хонорар од 
седниците или од реферат^ Хонорарот го одредуе Претсе-
датлството по предлог на одделението за чии прашања се 
распрашате во Правниот совет. 

Член 19 
При Претседателството' на Президиумот постољ комисии 

ва признања и почесни звања, иа Народна Република Мадева 
дони ја, на чие ,чело стои ед-ен од потпретседателите на Ирец 
ШИДИУМОТ.; 

. . Член 20 
Овој Правилник в л е ту е во сида со д екот на изглаоуењетФ 

во Президиумот на Народното собрание на Народна Репуба 
лшеа Македонија. 

П. Бр. 1 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
За секретарот, Претседател 

Страхил Гигов, с. р. Богоја Фотев е р 
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Врз основа чп. 23 од Законот за заштита на авторско-
то право и Општите напатствија на Комитетот за култура 
и уметност при Владата на ФНРЈ бр. 5641 од 26 XII 1946 го 
дина Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 XII 1946 година 
го пропишуам овој 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАКНАДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ 
ТЕ ПРАВА ЗА ИЗВЕДУЕЊЕ И ПРИКАЖУЕЊЕ 

КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

I. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Накнадите на носителите на авторските права од С1ра 

на на лица к и што ги нзводат или прикажузт книжевните! 
или уметничките дела, се плакјаат по одредбите на овој 
Правилник. 

II. 
Н^КНАДИ ЗА ИЗВЕДУЕЊЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

Член 2 

Н а п а д и за извелугље умешички дела се илакјаат пее 
следните одбреди: 

1, Повремени приредби: 
а) коннргти без игранка од бруто на приходот дин. 4% 
б) ШК Ли ки концерти во школски простории од 

приредба — — — — — дин. 10%' 
в) школски концерти извеан школски простории 

од приредба — — — — дин. 25.-1 
г) свсчани игранки, ч-оави^ посела, м тине и 

чајанки. Височината на наградите се одредуе 
спрем1 местото во кое шго се одржуе при-
редбата, височината на у-газниците^ траењето 

на приредбата, целта на приредувањето и тре-
ба да се движи од дина,ри — — — 100—1000.—а 

д) Доколку на овие приредби се приредуат и 
концерти, накил дата Ѕјреб^ да изно-
су е дин. 250—1500—8 

гј) пш леќи приредби во школото со игранка дин, бб.-" 
За сите овие приредби може со м а с к и т е народни о р? 

Г8низ!ции да се скључуат паушални договори за накна^ 
дато. 
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В, Радио-станици 

а) радао--мшиод плаќаат еа т. наречена мала 
права (иосценска работар рецнтации итн.) од 
в рум1 претплатата - ^ ве - - - - динДЗЈ, 

6Ј ал пренос на сценски дела е) музика (опери,, 
оперета, балета а т. н. доколку изведуељето на 

,овие дела се врши континуирано) ќе се плакјл 4 

накнада на манут дин. Вј 
в) за сценски пренос без музика (драми, комедшс 

и тв н.) за минут дин. в 

В. Биоскспи 

За право за изведе еље на музика пред и после 
прикажуваа на Филмот (плочи), к-ако ж ОД изви 
дење музика со журнал и тоофилмови се плакјл 
но п -сетител: 

)а бвдокони со улазпица од '4 6 д 8 динара' 
како и бпоскопн со у.талица од 6,3 и 

динари —ј 
б) биоскопи со уалзапца од 3, 9 и 12 давам 
в) Фиаско ни со улазницл од 9, 12 и 15 и поеак! 

Пресметките и плаќањата се вршат на 
крај на секој месец, а најдоцн-а до 5-от т 
идниот месец. 

В. Угостителски Дупјани. 

а) угостителски Дупјани кои нл^ имаат но 
стојана музика се уврстуат спрема поле 
малата на местата, опсегот на а̂ботвНуетФ 
и в идат да музичките изводуеља. Овие 

дукјапи ќе треба да се поделат еа четири 
к а т о д н и од нрегставител на Заводов 

за авторско правно посредништво за Ма 
ќе дони ја, а на име на авторскиот хгзно 
рар плаќањето треба да изнесуе месечно" 1 

динари 300—200Ф 
В)' ваджетен, борови и елитни ждали 

кјаат преку зима месечно динари 3000—6006 
а преку лето динари 1500—ЗОбв 
АЖЈ им е на овие локали главната сезона 
во летото (крај езерата и други тури-
стички места) п лак ја ат диши 1000—б005 

е ! за употреба на механичка музика (радио, 
грамофон, оркестри и т н.) се плакја 50 
од сто од сумата под а) и 6); 

гУ за поединечна свирење в^ приредба на 
дотекоа? на угостителскиот дурјан ое 
нлакЈа спрема категоризацијата од а) ђЅ—700' 

ЈВ, Останато 

а) за употреба на радио апа.рати во тргав 
ски дукјани слаткарници л т Н' ое и лак ја 

месечно динари ' 60 - 300 

0 школи За играње, спрема бр-ојот на уче-
ниците,' плакјаат месечно дин , и 100—500 

вЈ свирење ш патв^рзг , вртешки, гадекуж 
и т. н, месечно динари 30—250; 

г ! в-одан музики за службено свирење годи 
џт динада 100— 50) 

д) домови на Југословенската армија, за 
другарски вечери и други приредби пла^ 
КЈаат најниската сума која што е одра 
дена за ДОТИЧНЈОТО место; 

г ј ) за изводење музика на јавни места и ла 
тоа алишта, театри, се плаќаа опрема о д а м 

ната согласност со централните установи 
за летов алишта и туристички места^ 

II! 

НАКНАДИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ПРИКАЖУЕКЕ 
УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

љ . 3. 
Накнада за припи жуење уметнички дела се п'лакја гкј 

следните одредби: 

I , Државни театри. 

а) за дела на. домашни а в т о р у за премиера 20 од ега 
за другите престани 15 од сто од бруто приходот 
(делото мора да ја исполнуе целата вечер). 

Комитетот за култури ц уметност при Владата на ФНРЈ. 
Ноже од случаЈ до случај да одобри и за други п р е д а в а 
ЅјЈ од ото од бруто приходот 

КоЈ покуси делза сремерно по чинот земело за еде-н 
даг за примера 6 од сто, за друга претстави 5 од сто; 

б) за стр а лок,и дела 80/о од бруто приходот. 
в) за преводи на странски дел^ Од шшгЈа опрема тари-

фата 311 книжевни дела. 

За преводи на текстови од странски музичка дела 
се плавд спрега тарифата, за книжевните дела по^ 

вскје 30%^ 

в, Други театри. 
а) за домашни дела 15% а најмалку динари 150 —4001 
б) за странски дела дин. '100—3001 
в) за дела со музика износот од аУ до б) пове 

к је Г О 
Пресметката и исплатата се врши за секоЈа 
претстава односно ^д театр1 гр кои што рабо 

тат постојано неделно. : ̂  
Во горните суми не се з а л е т а н и позајмици на 
музички м а т е р и ј а од други автори (комггозЛ 
гори). 

IV 

ЗАВРШЕНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 4. 
Овој П р а т е н и к СЛУЖИ за реглутграње на однос-ите 

Метју носителите на, 'авторското право и лица-та кои гато ги 
крик,аздат или извадиле книжните и уметничките дела 
Ш пред објавуењето на Овој Правилник, д^ колку пие од-
носи не се регулирани оо посебен договор^ 

Мл. 5. 
Овој Правилник влегуе во сила сз денот ; а неговото 

објавуваа вкл „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија^ 
Бр . 143 Министер 

—IV—1047 за просвета 
Скопје Н. Минчев, е, џл 
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Врз основа чл. 23 од Занонот за заштита на авторското, 
право и Општите напатсвија на Комитетот за култура и умети 
ност при Владата на ФНРЈ бр, Б455 од 16 XII 1946 година 
(„Службен лист" на ФНРЈ бр. 106 од 31 ХП 1946 год.) ГО 
пропишам овој ^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА АВТОРСКИТЕ ХОНОРАРИ ЗА КНИ-

ЖЕВНО—УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА И НАУЧНИТЕ РАБОТИ 

Нл. I 
Височината на авторските хонорари еа шиже1вно.умет-

ви'ши! е дела и научните работи се платф по одредбите Ш 
овој Правилник. ; ј 

Чл. 2 
,За книжевно уметнички дела во проза н најучени работа 

по ни амиш табак или паушално во, цело дело; ва поезија по 
еден ред да песната; 

и тоа спрема следната табела: 

Сид ча литературата 

Т
ир

аж
 в

о 
хи

лј
ад

и 
од

 

Височината 
на хонорар, 
по печ. таб. 
(ок. 36.000 

знакови) 

В и с о к а т а 
на пауш.од 
хонорар 9а 
цело дедо 

1 2 3 Динари 4 Динари 

о. 
10. 

11 

ЈЛ 

14 
15 

к; 

Уметничка проба 7 1500—4500 
Уметничка! прикаска (до 
нил. штамнан табак) 
П а е т ја за еден ред па 
ишчм — Динари 10-30 5 
'Забелешка - за пеева" до 30 
шлапани реда која што 
ПИЈ особена уметничкккни 
жени а вредност наградата 
може да се покажи од 
Но-га а во проза 

уметничка проза 1000—3600 
Н.и у строен и прикаски и 
КИ;Ј ш кп зл дошколеко вре-

" мм (не повеќе од еден табак) 
Теоретски работи од соци-
алип економски, природни 
науки, фил о софија, право, 
смирија, уметност и КрИ' 
тика - Ј 1500—4500 
Поумно техничка и паучно. 
п ол е лелека литература 7 1600—400(5 

На.учно популари I литера,тура 16' 1200—3506 
Нрончгандио-техничка и по 
пул1!:,ина поледелско литература 20 1000—3006 
Учебници аа високи школи: 1 '1500—3500 
Учебници за средни школи 20 1200—3000 
Учебници за основни учи-
лишта ВО 1000—2500 
Б у к у р и 50 1бО0—^000 
Расправи за евциклопедни 
и речници 
Преводи: 
а) Уметничка литература 

500—2005 

1000—2008 
50(5—1003 

'800—3000 

Вид на литературата 

Т
ир

аж
 

во
 

хи
лј

ад
и 

до
 

Височината 
на хонорар. 
ПЈ печ. тао. 
(ок. 36. ООО 

знаков^) 

3 Динари 

Височината 
на пауш. оДј 
хонорар зар 
цело ^ело 

4 Динари 

ЅО ПЦХУЗ а ужлучуејки: Ја Ж 
детската м 
б) поезија в а еден ред од 
песна 
в) Ск)циално--еконо-мски н 
ФНЛОООЈВСШ дела 
ѓ) други предводи 

В , Составуваа лек школски ре 
ЛШИЦИ 1—? 

Г8. Составу ење антологии иа 
' уметничка литература 

ОосгаЕуење други антологии 
26, Избор на литература и 

Ѕгериал за собрани дела во 
една свеска на предметни и 
'други каталози или библио 
црафскн прирачници 

И . Составу ење зборници: на 
правни прописи 

И . Составуеље зборници на 
архивски интервал 

ЅЅ. Коментари и забележал 

; , '400—2500 

400—2500 
г400-ЈООО 

1000—2500 

Ѕ00— боб. 
200— 800 

300— ѕоо 

200— '600 

200— 600 

600—3000 

2000—5000 

Љ 3 

'Авторските хонорари акизначени во точките: 2, С, 18 
16, 17, 18, 19, 20, 21? 22. 23 се одредуат независно од тирал 
ЛОТ / 

Највисоките стопи на авторските хонорари одредени за 
Преводи во точка 16 модат да со плакат само еа одговорев 
превод т. слв да опремен за штампа на кој што не му е по^ 
ѕребна вл какв-а редакција 

Чл 4 

Наашч сенето — авторски хонорар во горната т.белв 
ВШлатуат ва првото издавање, Ако тиражот назначен р^' 
табелата ја надминуе нгшачеката цифра, остатокот се сметаа1 

ва второто издаде, 1ј 
За второто издаде се плаќа Во% од сумата предвидена 

од првото издавање, ако е тиражот поголем од половината нф 
сивото издавање. Ако е тиражот помал од половина па пр^ 
лото издавање, ќе се плажа како трето издавање. ( 

За третото издавање се плаќа 40%, за четвртото 
е петото '10% од сумата Предв-идена за првото издавале^ 
'без оглед на висината на; тиражот, ' 

Нл. Е ? 

При договоруењето за Евторокиот хонорар во грашшЈНТ^ 
на ставките предвидени: во оваа табела, издавачките претор^ 
ЈатијМ ќе вемат во оглед уметничката н научната вредност 
дел,ата кои пгто се и зла в ат, , 

Авторските хонорари предвидени во оваа Табела ќе 
плаќаат и за оние книжевно уметничка дежа к научив 
работи кои што носителот да авторските права е државата 
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Нл, в 

Лдао е делото еднаш веќе издадено к а ј друг издавач на 
родршвето на Федеративна Нарв Република Југославија, тоа 
'ђе иранец кој ш в ш г издавач како втор) издаваше. 
\ За целокупните собрани деда авторови се плаќаат хонон 
ЈЈари одредени 8а првото издавање. 

Кога авторот го преработуе своето дело % преработувачи 
Шаи сочииуе ИЈајшлку 25% од обидот ш првобитното дело, 
авторскиот хонорар ќе се плати како за прво издал аљев. 

Нл. 1 
Пљампање драмски дела (во проза или е ж ! ) се плаќаат 

1Во преписите на оваа табела, 
Л Сите видови литература печатени во весниците Часопис 

Вите и др. публикации се плашат по оваа табела сразмерно 
Јадрева предвидениот печатен табаа; (од околу 36.000 анакови^ 

1 Ја кој што хонорар нема да биде помал од четвртина^ па хо-
норарот предвиден за цел печатен табак, 

За издавање композиции ќе се плаќа па авторите 10-15% 
ЈОД продавничката цена. 

Нл. Ѕ 
Од договорениот авторски хонорар врз основа на оваа та-

бела ќе се плаќа 60% кога ракописот се утврди е, и остатажм 
Нога телото излегле од печа^ 

Доволно е давано аконтации па име хоиораф и пред 
Горните срокови, 

Во особени случаи и со одобрував од Министерството 
9а просвета на НРМ можат да се договарал? метју носителот 
Па авторското право и издавачот и подолги срокови аа пладја 
Ј м на авторскиот хонорар^ 

Нл. 8 
ОБОИ Правилник в Лету е во Сида со денот на неговото об-

Цаазуење во „Службен весник на Народната Република Маке-

број 148 - 15 IV 1947 - Скопје 
Министер за просвета 

Л. МИНЧЕВ, е. р 

К65 

Врз основа на ч т 16 од Повелбата за временото устрој-
ц в о на еанитарио-ветеринарната служба во Н. Р. Македонија 
цонесуеме 

П Р А В И Л Н И К 

л до ветеринарио-медицинските такси, кој ќе со соберат 
г од ветеринарните лекари и Фелдшери во ветеринар-

ните лечебници и надвор од ним, 

јМѕ-Р 
ПО 

ред 

Т А К С И 

Наименование на 
манипулациите во лечебниците 

1 Преглед, лекувана и др, 

и) Бја) едер добиток д куче 
б) ш ситен добиток 
в) ш егзотични ЖИВОТИНЕ и птици 
г), шга питоми аајаци 

домашните п ж ц и прегледаат 
безплатно 

10 ден. 
5 „ 

10 . 
2 „ 

Хѕ-р 
по 

ред 

Наименование на 
манипулациите 

т а к с и 

во лечебницитв 

3 За давање лекови внатрешно; 

Ф) Ап, болуо, (електругари1Ј раствор и 
капсули 2 ЈЅ 

б) со носна сонда 6 ш 

За разни манипулации при лекувањето: 

а) Трне не или мачкање на телото во 
раеви медикаменти^ Е о 
С) инхалација — ишаоедаа 
в) ко)шгрес-облог % з . 
г) миење па раки 1 и 
(ц) миење таваганата: 

ситен добиток 1 V 
јадор добиток 1 9 

г) миење на утерусот: ' 1 ) 
ситен добиток с Ж 
јлдор добиток 16 а 

џ е) шиење т рана 1—15 к 
ж) отворуење, чистење и миење на 

абцес 1Ш—30 V 
а) поста Буење, не Фитил за дрепджд ' Ѕ X 
аа) преврзуеље 1 к 
ј) клизма — окна 1 - 1 В !Ј 
к) гипсирање Гв 41 

л) ек си л ора чиј а па ректумот 10—20 М 

Инфекции:. 
да) Подложна, ш т р аде р ма лита в е в-гра-
да скудна 3 Л 
в) ив грациозна 1 П 
в) интратрахеалпа 6 9 

р) интра1прератоне1лиа 10 и 
д) лумбалиа, паралумбалиа и едиду-

ра д и а ОД Ш 
Гј) нитрат енозн а инфувиа Ш ^ р у и и 

разни ^едикаме(3а!ти зет раотвојри 16 V 
е) во мевот на овци К V 

за) двократно лекуеље против дикци. 
к,аулоза со интратралсеажнаг ни жел-
ни ја: 

' а) на една овца 3 П 
6) ва едно ,говедо и свиња 6 

. Во таксата под точка е и ж е вклучена и 
стрѓнота на лекарствата. 

Пуштања на нрв со: 
а) СќариФикациј,а 1 % 

' в)1 внесакција - пуштање на крв од 
вешта со ланцета или ќалил а ГО П 

Разни горења (наутеризацииј: 
, а) Поврнгвдгдо, ,Јизгоруеље сој Празни 

железа в и 
С) точкалто и др. горење со аутокраутер 

или електрокаутер 10 

Екстирпации (вадење и исечуење) на: 
а) Тумор п на хуморот слични Ж1-

рагстоци К - П 
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Т А К С И 
М - р 

п о 
р е д 

т П к с и 
М - р 

д о 
р е д 

манипулациите 
Наименование на во лечебницитв 

М - р 
п о 

р е д 

манипулациите 
Наименование на во лечебницитѕ 

10 

11 

'Операции на главата: 
а) Ампутација н^ р о г о т ѕ 
б) нодсежуваље ш рогојта 
в) решенија на долната вилица 

(инцизива) 
г) исекување на а^гиномтгкозна и бит. 

риношкознж израсток 
д) трепанациЈа на гори ОБИ л идната 

празнина 
е) трнжидија н^ ч о т - г а прашина 

Операција на забите: 
а) Пилено 
б) исекувани 
в) вадење 
г) операција ал Фисп и 

Операција на меките делови во устата; 
а) Ампутација на врвот на јазикот 
б) нсекуење ви рззтти тумори на 

жлебиите 

13 

14 

Операција на органите на плунката; 
а) Операција на каналот на плунката 
б) вадење па л;лездата за плунка 

12 Операција на носот и пречите 
празнини: 
а) Поставана аи носни прстени. 

1) бикови 
2) нерези и мпорцн 

б) вадење на, атеромн околу рон кит л 

Операција на ушите: 

а) Оодоекуеље на у ш и ^ 

Операција на очите и висините: 
а) Операција НА горните и долните 

к.гепки 
б) пудкција на рогоицата на окота 
в) вадење ш окпото јчболгсо 

Операција на вратот: 
а) Осворуеп.е на р,о̂ дунши. т м:ур ^хио. 

в ер те-р б р от о миј з) 
б) дпсекциј I на врагнатз жила 
в) ползрзуеље на артерија к а р о т о 
г) операција на вепозпа Фистула 
д) в-адење па туѓ ја предмети и израе-
л ц и ол Фарпстот гуагата 

е) расечуењв и шпеп-е на поготтаЈко^ 
ж) расечуењѕ на гркланот 

Операција на г р а д и т е : 
а) Пуш:цјија на градниот кош. 
б) пу шеди ја на п е р е грд иумот 
в) отсечуење на ребро 

Операција на мевот: 
а) Пункција на мевот 

1) на едор добиток 
2) на ситен добиток 

15 

16 

17 

30 г 
20 ѕ 

30 „ 

20—55 е 

"30 и 
30' ш 

10 „ 
30 Л 
30 и 

1Ѕ В 

20 ц 

10—20 к 

30 ,ѕ 
20 л 

10 . 

Г , 

25 , 

25 „ 

30 м 

30 Ц 
30 л 

Љ 3 
43 ѕ 

60Ј ц 

30 н 
1Ф . 

б) херндотолшја: 
1) за едрр добиток 
2) за ситен добиток 

в) лалгаротомна: 
1) за едор добиток 
2) за ситен добиток 

18 Операција на стомакот и цревата: 

60 
ао 

бо 
30 

П 

2в 

а) Пупкцила на кормупп^та, 20 ч 
6) гастро голата ка ј кучето 50 ч 
в) пунација на д р е з г а 30 м 
г) отселеше и зашиваље да ц р е - в т 50 „ 
д) операција ири полагањето род газ^ 

ното црево н 

е) промивање ни стомакот го „ 
ж) истеку ењв ш огон ѕидните в е т ! ^ 

или храна со столганши оонди 10 м 

Операција на полните органи каЈ 
машките добитци; 
А. Скопуване: 
I. Во поединатшо: - здребци; и 

бикова 1(1 и 
магаршвА 20 V 

II. Масин и му.ти па 60 и 

III. При пролетно општо силувана! 
1) Бикови л 

2) ждребци (коша и магариња) 20 а 

IV, Нерези В 
V, Овчи д прчеви оо „бурдицсИ I П 
VI М - а г а р и њ а „со бут")дино" 10 ш 

Б. Крипторхиди - ингвинапни и аб-
доминални; 1 

I. Ждребци 65 т 
I I . П р и с и т а л д о б и т о - к 10 
В . А м п у т з ц и Ј а , н а и е ш г о о - т 60 к 

Операции на женските полни органи! 
А. Скопуване на женските доЗициѕ 
I. К о б и л а , крава, б и в о л и ц а а I 

I I . С в и њ и 30 ш 

Б . Царски расек: 
I. При едор добиток 80 к 

II. при: ситниот добиток 30 ц 
В. Екстирнација на орааигицата ѕѕ Ѕ 
Г. Ексттрпацњд на материјата М И 

Д. Замивање на с ^ а м п и ц а т г 10, К 

Е. Наместување на; 
I, В атишта: 

1) при едриот добиток 20 ц 

2) при ситниот добиток 5 Р 
II. М а т з р лицата: 

1 

1) при едниот добиток 4 0 И 
2) при ситниот добиток та И 

Ж. Вадење на плодот ири; 
1) едриот добиток во 

т 
И 

2) при оитниот добиток 
во 
т н 
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Т А К С И 
ЈА-р 

п о 
ред 

Наидаенование на 
манипулациите во лечебниците 

И 

52 

53 

24 

25 

Ѕ6 

87 

И, Последотот при: 
1) едриот добиток 
2) с и т и о т добиток 

Операциа на вимето: 
а) Категоризиран^ на млечниот канал 

при стеаови з-аченуење 
б) ампутација на цицката 
в) ампутација на вимето 
г) инграмарма-рпа инфузија на возду. 

хот и др. к^ј родилни перева 
Операција на органите за мочање: 
а) Кататеризирање на: 
I. Коњ, магаре и куче 

II. побила, крава, биволица, овца и коза 
б) пупки ца на можниот меур 
в) расечуење на мачниот канал (урѕ-

тротомиа) 
г) вадење на мочен камен 
Операции на опашката: 
а) Ампутира па опашката со лекуење 
в) ампутациа на опашката козметично: 
I. н,а кучиња 
И, на коњи 
Операции на нозите: 
а) Тенотомија 
б) Ампутација на изпишни прсти: 
I. Коњ или говедо 
II. Куче, ма-чка или свиња 
в) Операција на каракушот и точка, 

сто изгоруељз при каракушот 
Операции на к о п и т о : 
а) Уков ал и набоден 
б) раеранување на венецот 
в) пукнато копито 
г) опершша на копнениот рак 
д) шундонадија на копитниот рскавец 
-е) екстирпациа на попатната стрелка 
ж) ресекциа на коп итните оувожилиа 

(ф л ексор -нрофунду с) 
з) ексунтулациа и ексартикупациа на 
роговото копито: 
I. Говедо или бивол 

II. Овца., кова или свиња 
и) Операции на папоњакот (панарин 

циум) при: 
I. Говедо и бивол 
II) Овца, коза или свиња 
ј) Потсекуење и корегирање на копи-

т а р и ноктите 
Стрижење на гривата при лекување: 

а) Коњ, или магаре, куче и др. 
Ветеринарно - медицинските У в е р е н и е 

при куповање и продавање, суд-
ски спорови и др.: 

е) На коњ, муле, говедо и бивол 
б) магаре, ситен добиток, свиња или куче 

40 
13 

6 
20 
50 

20 

10 
5 

20 

30 
20—40 

20 

ВО 
80—50 

30 

20 
1(5 

3(5 

16 
10 
20 
30 
40 
40 

50 

'40 
6 

20 
5 

10 

10 н 

Мо-р 
ПО 

ред 

Наимепование на 
манипулациите 

Т ћ к с и 

во л е ч е б н и ц и т е 

50 
ѕа 

в) на перната живипа при разни тру-
ењл и др. 5 „ 

28 Преглед на трудни добици: 
а) на кобили^ крави, би вол иди и кучки 20 „ 
б) на с и т и животни 10 „ 

29 Секција на умрени добици по сакање 
на стопаникот: 
а) на коњ, муле, магаре, говедо и бивол 100 „ 

б) на овца, коаа, свиња, куче или мачка 20 " 
в) на перната живина — отруена и др 5 ,пин. 
г) на еротични животни -100 дин. 

30 Лабораторно изтражуење по сакање на стопанинот на: 
а) крв — - — 20 дин. 

б) федали 10 дин. 
в) меч (урина) - ^ - - - - — 10 дин, 
г) бактериолошка 1 - - 30 дин, 
д) п грд анта л ош к о 20 дин. 
е) иследување на разни хранителни продукти 20 дни, 

31 Наведени те работи под т^чка 27 % 28, 29 и 30 кога 
се вршат по службена должност не по сакање на соп 
ствениците, се врпит бесплатно. 

1) Од таквите собрани за преглед и лекуење, IVако и 
при лекуонич-о на дикциокаулозата, по ветениаарнита 
ЛЈчеб и т н и над?, од ним се внесуе во државната 
каоа 70% а на ве гени парните лекари и фелдшери е н 
припиеја 30%. Кога работат во лечебшгците 2 ветери-
нарни лекари или Фелдашри процентот од 30% се рас-
ггсредуе спроти вложениот труд, 

Сумата која припаѓа на ветеринарните лекари 
(фелдшери) не мошо д-а на.дмине висината на едномесеч-
на ЗИ1Л1Та. 

Вишокот оди во полза на државната каса, 
2) -За екодуење на добици и продавање на против 

метилчн препарати не се земат такси за преглед. Во 
т а к с . , и за скопуење вклучена е и стојноста на лекар 
стз ага. 

3) При лежењето во лечебниците и надвор од ним 
на болни добпци од заразни болести и педккули не се 
на,платуат таквите за преглед, лекуењето и медикаменти, 
Лежењето во гас-ни комори е без платно. 

При лекуен.^то во ветеринарна лечебници и надвор 
од ним па болни добици од татануо и прошпзмов-а 
таксите за преглед, лскуење и лекарства се наплатуаг. 

4) Во случаи кога стопаните бараат лекарства за 
болести к!де диагпозата е извесна (ситни ран црво 
суење и д р ) се д^звоа\7е ^ п у ш т а њ е т о нП. медикаменти 
(креолии и др.) спроти плаќа.ње само на таксата за 
медикамеитите за кое се издават од ветеринарните 
орг-ани редовни расписка 

5) За земените такси за преглед, лекуење и меди 
каменти в^ лечебпиците се издадат расписка 

б) За кутнуење на добиците пр икастрацИи, разни 
операции и прегледи во лечебниците и надвор од ним 
не се плакјаа посебни такси, но затоа с т о е н и т е се дол 

лени дг даваат на ветеринарните ариани подмитен пер-
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сонал, кога тие не располага! со таков или е лешот 
недостаточен. 

7) За лекуење надвор од лечебш.циге? стои а н т е 
се должни на ветереиарните лег,ури (Фглдшери(, кој 
немаат превозно средство^ да му о п т \ р а г такво, да 
платат пропишаните такси и дневницата глја му следуе: 
следуе дневницата и на д р ж а в и т е и а; т и и и к. 

8) Добитокот па држените установи се лекуаг во 
лечебниците бесплатна Пето )акч не се н л п л т л т ни 
употребните медикаменти и др, Л р им?, л пте установи 
треба писмено да потврдвуат оти 'монахот е нивна 
сопствено-ст. 

Добитокот на државните иге јфијппјј н. се осло 
боду е од таксите, 

9) На бедните салиии, кој д-ж^куат бедниот со 
Службени белешки од М,И.О ( д .мпижог се лекуе но 
лечебииците бесплатно и се д и м ! бесплатно медикамен 
ти, специалитс-ти и др. медицински мат гризли 

10) Прегледите на. комити за пргшдол при пушта-
ње на ждребци, а исто так-а и вештачкиот опдадуеље 
На добитокот се врши бесн-а иии. 

11) За прекршуењс на ивон Правилник за собирање 
на повисоки такси од наведените^ нарушителите ќе се 
накажуат согласно одредбите на Законот за сузбива 
ње на недопуштената трговија, недопуштената шпеку 
ла и стопанска раб тажа. 

18) Оној Правилник очмелуе Тарифата ш ветеои-
на.роно-медицинските такси издадена под бр. 2606 од 
84 X.1945 година. 

Овој Правилник влегуе во сила со денот На објарже-
њата во „Службениот весник т Народна Република 
Македонија41, 

ор. 4961 
СкнЕЈе, 1 6 1 1 4 7 год. 

М И Н И С Т Е Р : 

Крсте Симо ку с, џ. 
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На осаование на чл. 13 буква „б" и М ет 1 од Зано 
пот за У друже,н и јата соборите и другите 1 'впи скуиоси, а 
след исполнуење препиете од чл. 15 и 16 од истиот 
кон по предметот одобруење осп^вуењет и арабЧата на 
Друштвото за културна соработк,а е а Македонија со СО СР 
- М и н и с т е р с т в о т о на внатрешните работи н^ И Р. Маке 1,0 
нија го донесе следмото 

Р Е Ш Е Н И Е 
ОДОБРАВА СЕ спрема поставените Пра.вила и 

грама основува,ето в работата на Друштвото за култу,ра 
соработка на Македонија со СССР сос-еди гате во гр. Скоп-
је а со право на те,ност на целата територија на Народа 
Република М андони ја. 

Ова решение Д1 се достави на Д-р ПАВЕЛ ШАТЕВ, 
како НА подпипшк на приавага на кого исто така да се 
достави е по еден примрак од Правилата и Програмата на 
друшт.и)Т'\ на кои да биде ставев к аузутата на Одобрени 
ето 

Решението да биде еднократно објавен о во „Службен 
весник на НРМ" за сменеа на друштвото. 

Таксата за редењето по гЈ.р, бр 7 од Законот за так-
сите зд 50 динари е залепена и пропиено поништена. 

Решено во Министерството на в и е ш п ш е работи ни. 
На р иди а Република М,кед шгз еп бр. Г,О 17/11-1-1047 гс д4 

Министер вл внатрешни рабати на НРМ 
Ца Узуноски, с. Р. 

Бр. 18 

16? 
Со цел да се удов0ли а нуждата за отварање аптека воѕ 

село Гјорче Петров, околија Перче Петровска и врз оснф 
ва на чл, 24 од Оснозни ст закон за државните стопански 
иретпријатија, во врска со точ. 3 под г) од Решението на 
Владата на НРМ од 15 ноември 1946 година бр 12065/4^' 
Министерот на народното здравче го додеска следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За одобрение на претпријатието за промет со лек ша 
т Народна Република Македноија „РЕШ1ЕКС" да отвора 
државна аптека во село Гјорче Петров, 

1) Одобрам се на претпријатието за промет со лекови 
на Народна Република Македонија „РЕПЛЕК" да отвори 
државна аптека ву село Гјрче Петров, Ф о л и ј а Гјорче Пета 
р свеќа, 

2) Ова Решение влегуе во сила со денот на п о т п и ш а 
ењето. 

Бр. 3336 МИНИСТЕР 
14 април 1947 г, на народното здравје на НРМ 
Ск0пје Д-р В. ПопаДич, с.р, 
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Во врска со Решението на Привредниот совет на ФНРЈ 
— за определуење предмети кои спагјат под планска распон 
делба и потрошуачка издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУП НА АФИОН 

1. - С41те опиј-а лица — ^производители на афион - а 
кои шф било кои основ ели начин ирнтежават каква колаи 
чини ка цф до-н, истото да го предадат на Земското прети рич 
јатиге ^а откуп и промет со земеделски произве-дени ја „Стое 

- '"к п ј е , односно И! иконите органи закл,учно до 
31 мај 1947 год, - поради откупуење. 

Доколку после опој срок ое Фати некое тажно лице да цче 
тежава, каква количина афион и не ја предал на наменетото 
претпријатие ќе биде шжажано по Законот за сузбивање на' 
недопуштена трговија, недопуштена шпекулација и стопанска; 
саботажа, а афионот ќе му биде одземен, 

2, - Афионот помолат во т. 1 од ова Наредба ќе го от^ 
куп ул т откупн-ите орга.ни на Земското претпријатие за откуп 
и жроиет со земеделоки произведела^ „Оокопромет" - на 
тереп, почев од денот На влегуење во сила на ва Наредба,, 

— Се задолжуат Океанските и Градските народни одс 
бори со содржината да оваа Наредба да го запознат насе^ 
лепиего на својата територија.. 

4в — Оваа Наредба стапуе на спаѓа ведрата, 

БРОЈ 0 7 5 1 Министер 
5 април 1947 год. на трговијата и снабуењета 
С н о п ј I Д БОЈАНОВСКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Во врска со Решението на Министерството на ззмеделив 
р шумарство на Народна Република Македонија за времето 
ц начинот на стрижење^ на овци, овни и јагниња во сто^ 
Данска 1947/48 година, а со цел да се спречи секоја непоз-
Волена трговија и шпекула со волна издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОМЕТ СО ВОЛНА 

1. — Од депот на влечењето во сила, ова Наредба ш до 
15 јуни 1947 година заклучно се забрануе продажбата в а вол. 
Дат,а оставена на домаќинствата согласно чл. 4 Уредбата за 
втрид;ење и откуп на волнет во економската 1947/43 година. 

Овоа не се односу а па претпријатијата овластени за от-
пуст па волната, 

2 - Секое нарушениве на оваа Наредба ќе се казни по 
вагонот за сузбивање на недопуштена трговија^ недопуштвна 
Јппекула и ст-опанска саботажа, 

3. — Се задолжуат: околиските и градските народни од 
Фори на територијата на Народна Република Македонија со 
Јеодрлшната на оваа Наредба да го запознат населението на 
1шо9то подрачје. 

4. - Оваа Наредба стапуе на Ше.га с,о денот на објавув-
але! о во „Службен весник на НР Македонија". 

Бр, 7671 Министер 
15, IV, 1947 година на трговијата и снабдувате 
С к о п ј е Д. БОИНСКИ, с, р, 

170 
Врз основа точка 1 став II од Наредбата на Владата но 

ФНРЈ (Сл. лист на ФНРЈ бр. 30/47 година) за задолжително 
Иасејавање површините со памук и други сутропски култури 
Шо 1947 година Ја издавам следната 

Н А Р Е Д Б А 
да определуење реони за ѕасејавање со сутролски куп 

тури на територијата на Народна Република 
Македонија, \ 

1) За реони во КОЕ ШТО определивте површини СПРЕМА 
доставениот свадбен шеан задолжително ќе се засејат со доб-
рин и сутропсет култури; ги определам следните околна; Ш 
Вш: 

Со памук: Битолска, Тентов-Велешка, Гевгелиска, Кава-
дарци, Кратовска, Кумановска, Прилепска, Радовишка, СОЈ 
Николска, Скопска, Огрумишка, Штипска и ГР. СКОПЈЕ 

Со кикирики: Титов-Ве лепта^ Гевгелиска, Кавадарск,а, 
К о ч е с к а и Струшппка. 

Со сусам: Титов.Велешка, Гевгелиска, Кавадарска, Ко^ 
Взигска, Радовишка, Св. Николска, Огрумшнка и Штипска^ 

Со ориз: Тнтов-Вѕлешка. Каввдарска, Кочанска, К з д а в , 

Ек а, Радовишка, Огрумпшка, Штипска и Дарево-селок^ 

Ј Оваа Наредба влегуе во аила од денот на потпишуељета, 

1 од ое обнародуе во „Службен весник ка НРМ'% 

ЗВф. 9721 Министер 
г1б апретл Ш7 година ца земјоделие и шумарство на 

Н. Рс Македонија 

К СЕ м а с к и . о. 

Претседателството на Президиумот на Народното собраа 
ние на НР Македонија по извршеното сравнување со извору 
илот текст, установа во текстот на Финансовиот закон 
за државниот буџет и.;, Народна Република Македонија за 
буџетска 1947 год м објавен во „Службен весник ш НРМ4' 
бр. 17 од 23 IV 1947 г., се пократа печатно долу наведената' 
грешка и дава следи; а а 

ИСПРАВНА 

на Финансовиот закон за државниот буџет на Народна Ре-
публика Македонија за буџетска 1947 год. 

Во чл. 2 том. 13 стои: 
„Околија - Гостивар: расходи пзп^-с од дин 17,050.030 

приходи т износ од ДНИ. 17,050.030 
а треба да стои: 
„Околна — Гостивар: расходи во износ од дин. 16,050,030 

Приходи во НЈИОС од дин. 16,050.030 
Во членот 2 точ, 32 стои: 
„Околија^Струмица: расходи во износ од дин. 11,335.5 

приходи ;зо тпнос од дин. 11,335.540" 
а треба да стои: 
„Окочија—Струмица: расходи вз износ ед дин, 12,335.54(5 

приходи в^ износ од дин. 12,335.540 
Бр. 511 — Од Председагелств.тго на Президиумот НА' 

Народното с бран не на Наредна Републико Македонија. 

Председдге Јатото ца Ппдчпх на И. Р. М. л ) изврше-
ното ера пцуење со извидениот текст, установи да во текстот 
на Уредбата за цените на градежните услуги, ш и што га 
врни л? дрдѕзвнлте грч доиш и претпријатија од локално зна-
че-ше и за п е ч к а т а п расподелбата на печалбата ед овие 
претпријатија во И. Р, М„ објавена во „Службениот весник 
на Н. Р . М." Бр. 9 лц 21 П Ш 7 год. се потерале долунаве-
дените грешки и лаза 

ИСПРАВКА 

на Уредбата за цените па, градежните услуги кои што ти 
ћршат државните преде алии пре г пријатна од локално знаме 
Ене и за печалбата и р а еп о д ен') а г-л па пе жалбата на свие 
проиграј лија во Н. Р . М. 1 

Во став 2 чл, 1 — вториот п трети-от ред треба да Св 
бришат. ^ 

Во истиот член 1 став 4 во трети!':"! ред озгора места 
зборот „која" требе да стои „кој44. ( 

Во чл, 3 став 1 посто првиот ред ке ј гласи: „Од непред-
видената о с д а р е ш печалба, до 50% ,,треба да стш: „Од 
Предвидената печалба од 25%, до 50%, во41 ' ( 

Во петиот член 3 став з во третиот ред озгора местан 
виорот „50%к треба да от и „до 50%" 

Во чл. 4 став 1 во првиот ред место зборот „предвиде-
нат" треЛе дх стои „непредвидената". ' 

Во истиот чт. 4 став 4 во петиот Ред озгора место збо-
рот „Под" треба да, стли „Тој" ' 

Од Пре д се дател сто ото на Владата Ва НРМ, 15 мај 1947 
год, Бр. 4348. 
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СОДРЖАЈ 
Рег1, бр, Бр. на од, 

160 ЗАПИСНИК од Првата седница та Првото редовна 
засееш а е иза Народното собрание да НРМ одр^ 
жана на 10 април 1947 ГОД. - - 137—13Ѕ 

1613АПИСНИК од Четвртата редовна седницана Пр 
вето вонредно заседание ш народното собрание 
па НРМ, одржана на 8 Фебруар 1947 год, - - 138—189 

182 ПРАВИЛНИК за внатрешната оргакизѕјција на 
работата на Президиумот на Народното собра , 
гшо на И. Р, Македонија — — 139—1ОД 

163 ПРАВИЛНИК за накнада иза дажтелите на ав-
тор и ските права изведував н прињажуељб 
книжевни и уметнички дела - - - - - - - г - г190—19.11 

164 ПРАВИЛНИК за височината на авторските хноо^ 
рари за книжевно умешачште дела и научните 
работа - 192—191 

185 ПРАВИЛНИК зјз встзриш арно -мед иц доодите так-
си, ш и ќе се соберат од ветеринарните лекари 
и Фелдшери во ветеринарните денешница и н ^ 
двор од нив 193—Т9Ѕ 

166 РЕШЕНИЕ за одобруење р а б о т а т на Друштвото! 
за културна соработка Македон,ија оо ОССР - 193 

167 РЕШЕНИ К за отварање на државш аптека во о. 
ГЈ. Петров - - - Ј — Ѕ - , ^ ^ Ѕ - ѓ 196 

168 НАРЕДБА за откуп на афионот - а ^ - - 1 

169 НАРЕДБА за промет? со волна, - - - ^ ^ Ш 

170 НАРЕДБА за определуваа реон,и за засејувања 
со судтроаджа: култури од територијата на Н. Р, 
Македонија — 4 ТбТ 
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