
СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И K 
НА 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. 18 Скопје, вреда 23 Јуни 1948 год. Год. IV 

из 
Вр* основа член 78 ста« П од Уставот на Наредна 

Република Македонија* Владаш на Народна Република Ма. 
Цедонија по предлог на Министерот аа земјоделие донесува 

У Р Е Д Б А 

Р » ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
МАШИНСКИ СТАН ЦИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

Чи. I 

Во Министерството за земјоделие иа Народна Репуб-
лика Македонија се оснива Главна дирокција на земјсдел-
рко-машинсми станции. 

Главна дирекција на вом јоделско-маши неки ста« ци и • 
Ммииисгратиаиа.опоратиаен раководител на земјоделско-
машинските стаиции од рал убли канском значење. 

Чл. I 
Г л а в н а д и р е к ц и ј а и к а н а д п е ж н о с т * к е ј а ш т о оо з а -

ј м и и у р е д б и е д а д е н а и а а д м и н и с т р а т и в и о - о п е р а т и в н и т « 

р а к о в о д и т е л и н а д р ж а в н и т е с т о п а н с к и п р е т п р и ј а т и ј а . 

Чп. 3 
Г л а в н а т а д и р е к ц и ј а в в о д н е п о с р е д н о р у к о в о д с т в о к а 

Ц м и м с т о р о т з а з е м ј о д е л и е . 

Чл. 4 
На чело иа ГЈавната дирекција стоп главан директор 

Кој што неповредив раководи ао вите работи ка Главната 
дирекција. 

Чи. I 
Св работите на поговскиот сектор раководи Главен 

агроном* кој што е во едно и прв вршених иа Глааииат ди« 

Св планскиот сектор и комерцијалниот сектор ракова, 
р т шефовите иа соотвотните сектори. 

Секретарот раководи ев административна, правните 
Кадровски к општите работи ка Дирекцијата. 

Мл- в 
Главниот директор, главниот агроном* шефот на планот 

V шефот не коморциалниот сектор ги назначува Министерот 
ра земјоделие* в Главниот директор во согласив се Пратев-
Котелот на Владата, 

Чл. ? 
Главниот директор, главниот агроном* шефот на пла. 

Пот* шефот на комерцијалниот сектор и секретарот чинат ко-
легиум на Глеаната дирекција. 

Колегиумот е сове го давен орган на главниот директор 
Ш со него раководи главниот директор. 

Колегиумот се свикува по сите важни работи и измел-
ен прашања како и поважни прашања; технички. о н опера-
тивното раководство* изработување на планот* организација 
на претпријатијата и др« * 

Ако главниот директор не се сломи со предлозите 
на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара 
одлука да донесе Министерот »а земјоделие. Тоа не го за. 
држува извршувањето на наредбата на Главниот директор. 

Чл. 8 
Главната дирекција води книговодство и админи-

страција но принципите* кои што важат за д р ж а в а т а сто-
пански претпријатија« 

Чл. 8 
Поблиски пропиен за организацијата и работењето 

на Главната дирекција, за овластувањето на главниот д и . 
ректор и другите шефови, к'е донесе оо правилник Министе-
рот на земјоделие. 

Чл. 18 
Оваа Уредба влегува ев сипа со денот на објавува-

њето во иСлужбен весник на Народна Република Маке. 
докија". 
Бр. 6255 16 VI 1948. година Скопје 

Претседател, 
на Владата на И. р. Македонија 

Л. Политовски е- р. 
Министер, 

за земјоделие на Н< Р. Македонија 
В. Бурзевски е. р> 

н е 
Врз основа член 1 е д Законот за овластување епо-

хата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашањата од народното стопанства и обнова на 
земјата, по предлог на Министерот за земјоделие, Владата 
ца Народна Република ^ к е т о н и ј а пропишува следната 

! 

У Р Е Д Б А 
ЗА КУЛТИВА И ИСПОЛЗУВАЊЕ НА 

ЦРНИЧЕВИТЕ ДРВЈА 

Чп. 1 
На територијата на Народна Република Македонија 

црничевите дрвја, како поодделните така и садени ге ев 
плантации* има да се о б р а ч у н а т и правнине орезуват 
од сопствениците односно попзувачита оо цел да ее целиот 
лист исползува за исхрана на буби. 

Чп. 2 
Црничевиот лист од општо народниот имот* имотот на 

коапоративните и други општествени организации и при-
ватниот имот има да ов исползува само еа хранење 
на буби. 

Чл. 3 
Отсеците (одделената) за земјоделие на околиските 

односно градските народни одбори преку своите органи к'е 
извршат регистрација на црничввиге дрвја лрвц бу5о*ра . 
нењето* а извршните одбори к'в определат продажната 
Мена на црничевиот лист. _ 
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Ч * 4 
Околиските односно градените народни одбори на 

својата територија преку отсвирите (одделената) за земјо-
делие к'е водат евиденција! насрчав»т, подпомагат и кон-
тролира свипаропроизводството во сите негови фази-

Чл, 8 
Забранува се сечењето, искоренување™ и пренесу, 

водего на црничевите дрвја. 
По искључене, ако штипените дрвја се исушени или 

воолште непогодни за добивање на црничев лист, отсацита 
(одделената) за земјоделие на околиските односно градени-
те народни одбори ло молба на заинтересуваните лица. по 
п р е д н и т е л н а проверка, издаваат одобрение за сечење, 
искоренување или пренесување на црничевите дрвја-

Чл. 6 
Прекршителите на прописите на оваа Уредба и'е е® 

казнат оо парична казна од 5000 динари. 
За постапката и донесување решенија во прв степен 

н а д е ж н и се извршните одбори на околиските односно 
градските народни одбори. 

Чл. 7 
Се овластува Министерот за земјоделие да издава 

поблиски прописи за извршување на оваа Уредба. 

Чл, 8 
Со влегување во сила на оваа Уредба престанува! 

да важат прописите од Наредбата за забрана на сечење 
на црнмчеви дрвја, противни на прописите «д °ваа Уредба. 

Чл> » 

Ов^а Уредба влегува во сила со денот на објавува, 
љето во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија**. 
Бр. 16 VI 1948 година* Скопје 

Претседател ла Вл алата, 
Л. Копишевскц е. р. 

Министер за земјоделие, 
В- Бурзевски е. р. 

И рл основа на чл. 79 ст II од Уставот на Народна Ре-
пу винка Македонија, Владата на Народна Република Маке. 
дониј'Ј, по предлог од Претседателот на Владата, донесеа 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛ НАТА 
СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се оснива Секретаријат за персонална служба како орган 

на Владата на Народна Република Македонија за раководење 
и управување со персоналните работи на државните службе-
ници на Народна Република Македонија. 

Член 2 
Секретаријатот за персонална служба на Владата е 

надлежен. 
1) да предлага мерки и прописи за решавање на ор-

ганизациони прашања и воведување на посовршен« методи на 
работа на нерсоналната служба; 

2) да проучава и поднесува предлози по прашања за 
стручното, материјалното и културно издигање на државните 
службеници; 

3) да приготвува нацрти од прописи Ја регулирање служ-
беничките односи на државните службеници во оквир на општи 
•ечела утврдени со сојузни прописи; 

4) да води општа евиденција на државните службеници 
9Ш Народна Република Македонија; 

5) да дава напатствија на органите за персонална 
служба во поглед на органи <ши »ата, евиденцијата, разме-
нувањето и изди!ање10 на налокан; 

6); да го координира правилното разместува«** и« држав 
мите службеници на Народна Република Македонија; 

7)} да ги приготвува решенијата кои што по аронисите 
ги донесува Претседателот на Владата и да се грака за нив. 
ното извршување; 

8) да приготвува и на органот за систематизација под-
несува предлози по сите прашања во врска со систематизацијата 
и принадлежпоетите на државните службеница ка Народна 
Републики!. Македонија; 

9} да се грижи за правилното прилагање м Преписите 
за државните службеници; 

10) да се грижи за правилното наградување а ^навреду-
вање па државните службеници; 

11) да сотрудничи со Секретаријатот иа Влад?та па 
ФНРЈ за персонална служба во поглед на координацијата на 
правилниот распоред на надробите; 

12) да врши и други персонални работи мо вату му 
бидат ставени во надлежност. 

Член 3 
На чело на Секретаријатот за персонална служба на 

Владата па Народна Република Македонија стои секрет-р 
кој што непосредно раководи со сите работи ма Секретари-
јатот. 

Секретарот се назначува од Претседателот ма владата. 

Член 4 
Поблиски прописи за организацијата и работат на Се* 

кретаријатот за персонална служба на Владата па Народна 
Република Македонија донесува Претседателот а«., Владата 
на Народна Република Македонија. 

Член 5 
Опаја Уредба влегува во сила со денешна објавувањето 

во „.Службен весник на Народна Република Миас деди ји". 
Број 7.144, 1» јуни 1»4& год. Скопје 

Претседател т Владата, 
Лазар Колишев«ип е. р. 

Министер беа ресор 
К. X, Вас илев е. р. 

11® 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Ила. 

дата па Народна Република Македонија за донесувале уред-
би по прашања од народното стопанство и обновата па земја* 
та и чл, 46 став 1 од Законот за пензионирање и постапување 
правото на пензија на бившите самоуправни службеници и 
пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, 
Владата иа Народна Република Македонија по предлог од 
Министерот на трудот пропишува 

У Р Е Д Б А 

ЗА З А Ш И Ј У В А Њ Е НА САМОУПРАВНИТЕ ПЕНЗИОНЕ-
РИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
По потреба на службата надлежниот мвижетер, прет-

седател на комитет или комисија на Владата е Генералниот 
секретар на Владата можаг да гтовикуаат самоуправни пен-
зионери стручњаци да се вратат ве државна служба а* вр-
шење на работи во врска со исполнувањето на' пленет за раз-
виток на стопанството на Народна Република Македонија. 

Извршните одбори па околиските однос во градските 
(реонските) народни одбори можат да повикува* такве нежно-
нери за вршење на работи во врска со исполнувањето т плинот 
за развиток на стопанството па околија га одвоено градот 
(реонот) 

Сите решенија за службеничките односа (завивањето, 
движењето и престанокот) на самоуправните пензионери по-
викани на државна служба се донесуваат по прописите на 
Законот за државните службеници на Народна Република 
Македонија. 

Член 2 
На самоуправните пензионери кои што врз венева на 

позив к'е бидат назначени во државна служба *'е чм се од.*е-
ди- во решението за назначување месечна плата спрема струч-
ното работење кое што к е го вршат со това Да. »лагата пора 
да биде најмалку со 20% поголема од пензијата што ја при-
мале непосредно пред враќањето во државна служба. 
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Ири повторно пензионирање на овие службеници пензи-
јата * 'е ам се одроди така да ис гата не биде аомала од ме-
сечната вен ЈИ ја што ја примале непосредно лред нов горното 
влегување вм државна служба. 

Член 3 
В« изузетни случаи можат да се примат на работа са . 

^упразни мео зи (тери стручњаци како хонорарни службеници 
доколку м вршење на специјални работи нема стручњаци или 
нема доста точно стручни службеници во организационата еди-
ница (на пример: наставници, лекари, кнжињери и книговоди-
тели). 

Самоуправните пензионери стручњаци можат да се зе-
мат на работа како хонорарни службеници само за извршување 
на одредени р :боIи (на примор: за наставници на курсови, за 
Изработуваме на биланси и т. н ) и ако по повод на позив да 
се вратат вз држ чана службу по чл. 1 од оваа У редба се утвр-
ди дека п о р т и старост или изнемоглост нс можат да дадат 
полна раб« ша обврска. 

Ваква цонорарна служба не влијае на смалуаањето на 
пенм»јата но смисол на чл. 33 став IV и чл. 35 од Законот за 
пензионирале и »останување на правото на пензија на само-
управните службеници и пен1ионери на подрачјето на На-
родна Република Македонија. 

Приемот на самоуправните пензионери стручњаци ва 
хонорарна служба и одредувањето на висината на нивниот 
хонорар к'е се врши со согласност со Министерот ка трудот 

Член 4 
Одредиште на претходните чланови аналогна к'е се при. 

легат и па сиге лица кои што уживат државна помош. 

Член 5 
Министерот на трудот се овластува да издава напат-

ствија п -и извршување на оваа У редба. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Македонија" 
Број 7 Ив 16 јуни 1948 година Скопје 

Менке 1ер на трудот Претседател на Владата 
к . Петрушев с . р . Ј1. Колишевски е. р. 

Врв (»снова на чл. 29 т. 3 во врска со чл. 14 од Законот 
за Петгодишниот план за развиток на народното с и л е н о в о 
ва Нт|и>«м Република Македонија во годините 1947—1951» 
Владата «а Народна Република Македонија ло предлог оа 
Министерот на индустријата и рударство и Министерот на 
Градеж ите »рониш ува 

У Р Е Д Б А # 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКО ГРАДЕЖНО 
УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА 

Члан 1 
Со цел да се изградува« нижи стручни кадри за работа 

Градеж мимишев од досегашните државни занаетчиски учи. 
Лишта вм тра дините Битола и Скопје се издв«м»уват 
{градежните отсели и од овие ит сени се ш;»иеа Занае»читко 
градежно училиште како установа на М и и ј сере те« на граде-
ните и под непосредно раководство и надзор на Министерот 
На градежна. 

Училиштето има интернат н седиштето му е во битола. 

Член 2 
Занаетчиското градежно училиште во Битола има ранг 

Џл ниже стручно училиште. 

Член 3 
За ученици во училиштето можат да бидат примени 

душевно и телесно здрави лица со свршено најмалку основно 
училиште, кои што се и физички способни за учење на тра. 
дежничките струки. 

Здравјето и физичката способност на учење се утврду-
ваат со лекарски преглед. 

Член 4 
Школувањето на училиштето трае три години. 
На крајот на школувањето се полага завршен стручен 

Мелит. 

Член 5 
Учениците кон што со успех к'е го завршат училиштето 

стекнуваат квалификации на квалцфикоаани работници во грд« 
дежничките струки. 

Ч лен • 
На чело на училиштето стои директор. 
Во случај на спреченост него го заменува оиоЈ стручен 

учител, кого тој к о го определи. 

Член 7 
Поништен орган на директорот на училиштето е учи-

те леки«т совет. 
Во составот на учителсклот совет влегуват директорот 

односно неговиот заменик чако претседател на советот, и 
сите учители. 

Член 8 
Директорот и учителите ги назначува Министерот на 

г р а д е ж н а по одредбите на Законот за државните службеници 
на Народна Република Македонија. 

Член 9 
Издржавање™ на училиштето паг'а на терет на претсмет 

ката на приходите и расходите на Министерство па градежите. 

Член 10 
Министерот на градежна к е пропише наставен план 

и програм и к е донесе преписи за стручните испити, како и 
за организација и работењето на училиштето а по потреба мо-
же да се донесе и други одредби за извршување на оваа Уред 
ба 

Наставниот план « програм, како и прописите за струч-
ни.^ испит Министерот на градсжите ж е ги донесе во со-
гласност со Кока И! е тот за средни « нижи стручни училишта 
м курсеви. 

Член I! 
Оваја Уредба влегува во сила со денот на Ѕ јакуп»нето 

во „Службен песник на Наредна Република Македонија. 
Број 71 г>!>, !(! јуан 1948 год. Скопје 

Претседател на Владата 
Лазар Колишевски е. р. 

Министер на индустријата и рударство! 
Инж. Г Васи лев е. р. 

Министер на градените 
Стр. Гигов е. р 

Ј У & О 

Врз основа на чл. I од Законот за овластување Владата 
иа Наредна Република Македонија за донесување уредби по 
прашања на народното стопанство и обилната на земјата, на 
предлог на Министерот трговија и снабдување, Владан 
На Народна Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВСКИ ИНСПЕКЦИИ ВО ОТСЕ-
ЦИТЕ ЗА ТР! ОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА ИЗВРШНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОКОЛИСКИТЕ И Г Р А Д С К И ( Е НАРОДНИ 
ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА. 

Члан 1 
Во отселите (одделенијата) за трговија и снабдување на 

извршните одбери на околиските и градските народни одбори 
се осниваат трговски инспекции како органи на истиот отсек 
(одделение) 

Овие инспекции се под непосредно раководство на пове. 
ренико! *<» трговија и снабдување. 

На чело на инспекцијата стои трговски инспектор! кого 
го поставува односниот (мартен одбор. 

И н с т и н к т е ни и трошите одбори имат следен апарат: 
а) кон гралор на онтарио; 
б) контролор на трговските прегори јт ги ја; 
в) контролор на угостителските поетнри(атија и мензи. 
Во местата со оомалка трговска мрежа, л исто и во ме-

стата каде не постои та това потреба, но мират да постојат 
сите овие врсти контролори, но само еден или Два контролира 
кот истовремено к е ррнтаг по две или сите служби поменати 
под а), б) и е) 

Во големите градоки, ако соач обим.и на работата го 
изискува може инспектори! да има еден помошни* а посебни 
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који ролери за поедини врста иа пазари (за стока, за овоштие* 
зарзават, и сл.). 

Член 2 
Трговските инспекции имат следни задачи: 
1)Вршат котрола на месни!е пазари, ги контролира? 

спроведувањето на прописи ге кои што се однесува! на орга-
низацијата и работата на .месним пазари, котролира! при. 
менувањето на прописите кои што се однесуват на трговијата 
и снабдувањето, а особено ја контролира! работата на приват-
ни трговци и пиљари; 

2) Организират борба против сите облици на шпекула-
цијата, а нарочно на борба против неовластените препродав-
цн; 

3) Контролирате да ли артиклите кои што се дават на 
нотрошачите како обезбедено снабдување се издават на време 
т. е. во определените рокови, дали потрошачите ги добива* 
определените количества на сите артикли и по определени цени 
и дали трговската мрежа располага со нужни количества на 
овна артикли; 

4) Вршат контрола, за това како се игзвршуват заклу-
чоците на комисиите за снабдување; 

5) Контролира^ во која мера се продават земјоделските 
произведенија на непозволен начин, нако со разнесување 
по кук'и од страна на производителите, продажба на туг'и 
произведени ја како сопствени и ел. неовластените препрода-
вање на сите врсти артикли, продажбата на претпријатија ар-
тикли кои продавачот нема позволително за работа ити. пре-
земање мерки овој начин на продажба да се сузбие 

6) Контролират каква е исхраната по мензите, народните 
ресторан™ и угостителските претпријатија. 

7) Ја контролира! исправноста на мерењето на сто-
кнге на пазарите и во трговските претпријатија. 

8) Контролира^ дали има во достаточни количества на 
артикли во слободна продажба и дали количествата определе-
ни за обезбедено снабдување се продават на непозволен начин 
во слободна продажба. 

9) Соработува! со отсеците (одделението) за внатрешни 
работи пр;» извршниот одбор и јавниот обвинител за околи ја^ 
— (радог зл правилно водење на борба против шпекула. 

10) Одржават постојана врска со управите за откуп, 
ич) се должни да им предлага! мерки со цел на одржавање 
из ред на пазарите и обѕзбедувањегго на откупот, како Да им 
ги доставуваа сите неправилности и прекршенија кои упра-
вите ги приметуват во текот на својата работа а спаг'а во 
нгдлежност на инспекциите. 

Член 3 
Поради извршување на задачите поменати во чл. 2 из-

в р т и т е одбори на околиските и градските народни одбори к е 
им овозможат на своите инспекции запознавањето со сите 
мерки и прописи донесени од Министерството за. трговија и 
снабдување на НРМ односно извршните одбори. 

Член 4 
Органите ка трговска инспекција можат на самото место 
а) да наплатуват казни за прекршоци ао случаите и на 

на нк предвиде« во чл. 140 од Основниот закон за прекршо-
ците, 

б) да вршат заплена на стока во случаите предвидени 
с< »анов и други прописи и истата да ја предадат на органите 
надлежни за водење понатамошна постапка. 

Член 5 
Трговската инспекција може под услови предвидени Со 

з« кон и други прописи да донесе решение: и . ( 

а) да се обустави работата на трговско и пиљарско прет- • 
иријатие до донесување на решение од страна на извршниот 
одбор; 

б) да се отстрани од должноста службеник на трговско 
претпријатие и решението за отстранување веднаш да се до-
стави на старешината односно органот надлежен за неговото 
назначување. 

Член 6 
Трговските инспекции се надлежни да водат алмнистра. 

тивно.казнена постапка и да наречува* казни за прекршоци са. 
мт во тие случаи во кои што се овластени со закон или со по. 
собна уредба. % 

Чл. 7 
Се овластува Министерот за трговија и снабаување 

да издава поблиски прописи за спроведувањето на оза81 

Уредба-

Чп. Ѕ 
Оваа Уредба влегува во сила со даног на објавува-

њето и во „Службен весник на НР Македонија"* 
Бр. 7152 16 VI 1948 Снопје 

Претседател 
на Владата на НР Македо«*]* 

Л. Кол итевски е- р. 
Министер 

»и трговија в снабдување, 
Д. Бојановски е. р-

1 2 1 

Врз основа на чл. 29, а во врска со чо- 14 ст. 2 
е д Законот за Петгодишниот пл^н за развиток на навод-
ното стопанство на Народна Република Македонија м го4 

дините 1947-1951 и чл. 24 од Законот за учениците вз сто* 
панството, а со цел да се обезбеди стручен кадар во трг«" 
вијата, на предлог на Министерот за трговија и снабдува* 
ње, Владата на Народна Република Македонија ја донесу« 
ва следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ 
ВО СТОПАНСТВОТО ОД ТРГОВСКИТЕ СТРУКИ ВО ГР. 

СКОПЈЕ 

Мл. 1 
Се оснива Стручно училиште за ученици во стопан« 

етвото од трговските струки во гр« Скопје. 

Чл« 2 
Учењето во училиштето к'е трае две уу*<јт годино« 

Чл. 3 
Во училиштето к'е се примаат лица поменути во чл. I 

од Законот за учениците во стопанството а упослени п во 
трговските струки, како и други лица на работа ро тр-
говските струки, 

Чл. 4 
Лица кои што со успех к'е го свршат учиЖиитвто 

стекнуваат право да се пријават за полагање *а стручен 
испит од соодветната струка под условите од чл. 2? а | За-
конот за учениците во стопанството и чл. 4 од Прави 'кикот 
за стр ук ит е. 

По положениот стручен испит учениците стануваат 
квалификации на квалификоваии работници од соодветната 
трговска струка по прописите на Законот за учениците »а 
стопанството, 

Чл. 5 
Личните и материјалните расходи на училиштето па-

ѓаат на терет на претсметката на .риходите и расходите на 
Министерството за трговија и снабдување. 

Чл. 6 
Министерот за трговија и снабдување во согласност 

со Министерот на трудот к е пропише наставен план и про« 
грам за училиштето и н е донесе посебно решение со кое 
што к'е одреди како к'е се признае времето на учењата во 
бившето ниже и више училиште на трговската младана ве 
гр- Скопје. 

Се овластува Министерот за трговија и с н а б а у в а ^ да 
донесе прописи за организацијата и работењето на учи-

лиццето и поблиски прописи за извршувањето на оваа 
Уредба. 

Чл. 7 
Со впе|урањето во сит« на1 оваа Уредба се укинува Ре-

шението на Министерот Ја тр овија и снабдување »а отва-
р а « на Ските и Ншк* училиште на трговската младина во 
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19. Скопје, објавена ао »Службен весник на Федерална 
Македонија" бр. 24 од 27 IX 1945 година и това само во 
однос на нижето училиште на трговската младина' 

Мл. 6 

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Маке. 
Докија". 

Брај 7154 19 IV 1948 година 
Скопје 

Претседател к а Владата, 
Л. Политовски е. р. 

Министер 
ва трговија и снабдување 
Д. Бојановски е. р* 

122 
Вре основа чл. 79 дт. 2 од Уставот на Народна Репуб-

лика Македонија, а по предлог на Министерот еа просвета, 
Владата иа Народна Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

Ѕа оснивање Средна политичка школа во Скопје 

Чл. 1 

Св кек дв св подготват и доби ја ат ороднонввлифици. 
рани кадрови ек раководење ев поедини сектори од по. 
Античкиот, стопанскиот и културниот живот во Народна *е-
кубни на Македонија, се оснива Средна политичка шкопа со 
речиште ве Скопје, кака установа на Министерството за 

Чл. Ѕ 

На ивко ма школата стен директор кого го накачува 
Министерот ак просвета вк согласност со Претседателот на 
Вашата ка НРМ. 

Чл. Ѕ 

Школата име своја самостојна претсметка на пр и ко-
пита в расходите, која што влегува ва нретсметката на Ми-
нистерството »а просвета. 

Директорот нк школата ѕ наредбодавач за извршување 
претсметката. 

Чл. 4 

Поблиски прописи аа наставниот план. програм, тра«. 
Вњетв ка школувањето, работењето м организацијата на 
оваа шкопа, жако и други прописи еа извршувањето на 
Оваа Уредба, к'е пропишува Министерат за просвета ва сот. 
пасивот со Претседателот на Владата на НРМ. 

Чл. 3 
I 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавување 
РВ и' во »Службен весник на Народна Република Македо ни. 
Ва". 
Бр. 7.195 од 19 VI 1948 год. Скопје 

Претседател на Владата 
Л« Нолншевски е* р* 

Магистер ва просвета, 
Д. Мире е. р* 

1 2 3 

Врз основа на чп. 1 од Законот за о в л а ^ в л а -
дата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашања од народното стопанство и обновата на 
еемјага, по предлог од Министерот за просвета Владата на 
Народна Република Македонија ја донесува сле з ната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РАНГОТ НА УЧИТЕЛСКИТЕ КУРСЕВИ 

Чл. 1 

Се израмнуваат со свршена учителска шкопа; 

а) поедините тримесечните курсови за оонович на-
родни учители одржани во 1945, 1346 и 1947 година за 
лица со VI, VII или VIII клас гимназија и лица со II, 
Ш или IV илас учителска богословска или дру-а на овие 
школи рамна средна или стручна школа, ако овие лица след 
успешно свршување на некој од тие курсеви добиле дип-
лома за редовни учители во народните основни училишта; 

б) сите тримесечни курса за основни учители вкупно 
одржани во 1945, 1946 и 1947 година, еа пица о? IV «ли V 
клас гимназија и лица со I ила« учителска, богословска или 
друга на овие школи ра»на средња или стручна школа, ако 
овие лица сред успешно свршување на овие три триме, 
сечии курса добиле диплома за редовни учители вл на-
родните основни училишта. 

Чл. 2 

Школсните квалифиции на лицата со III, IV или V 
клас гимназија и на лицата со I клас учителска богослов-
ска школа или друга на овие школи рамна средна или 
стручна школа што ги добиле со успешно свршување на 
одон односно два тримесечни чурев од тримесечните кур. 
сови споменати во чл. 1 под б) на оваа уредба се израм-
нуваат со квалификациите за свршена учителска шнола 
ако тие лица свршат два односно еден тримесечен курс и 
добијат диплома за редовни учители во народните основни 
училишта. 

Шкопските квалификации на лицата со образование 
помало од П1 клас средна или стручна школа Добиени со 
успешно свршување на курсови за учители во турски и 
шиптарски основни училишта се израмнуваат со квалифи-
кациите за свршена учителска школа ако тие лица со успех 
свршат уште еден едногодишен учитепски курс за учи. 
топи во турски и шиптарски основни училишта и добијат 
диплома за редовни учители во народните основни училишта. 

Чл. 3 

Дипломите за курсевите означени во чи* 1 на оваа 
уредба се израмнуваат оо дипломите еа свршена учител-
ска школа. 

На тие дипломи Министерството аа просвета н'в 
стави клаузула дека се израмненн со диппемито зе свршена 
учителска школа и дека ги даваат правата шта ги имаа«! 
лицата со свршена учителска школа* 

Со дипломите за свршена учителска школа се играм, 
нуваат ч дипломите за курсевите што н'е ги свршат нак-
надне лицата од чл» 2 на оваа уредба. Одредбата на пред« 
ходниот став важи и за овие дипломи. 

Чп. 4 

Се овластува Министерот за просвета ца издава лоб« 
лисни прописи за припаѓање на оваа Уредба« 
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Чл. 6 
Оваа Уредба влегува во сипа со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Народна Република Мане, 
довија'4. 

Претседател ва Владата 
Л« Политовски е* р. 

Министер еа просвета. 
Д. Мира е. р. 

Врз основа на чп« 1 од Законот за овластување Вла-
дата на Народна Република Македонија за донесување 
уредби по прашања од народното стопанство и обновата 
на земјата« а по предлог на Министерот за локален са-
обраћај, Владата на Народна Република Македонија ја 
донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАШЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА АУТО-РЕМОНТ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛЕН САОБРАЋАЈ 

Чл, 1 

Се оснива Главна дирекција за ауто-ремонт во Мини-
стерството еа локален саобраћај, како административно-
'оперативен раководител на претпријатијата за поправки 
на аутомобили и изработување на кароеерии од репу бпи. 
нан еко значење. 

Чп. 2 
Главната дирекција з а ауто-ремонт има надлежност 

ноја што со закони, уредби и друои прописи е дадена на 
чдминистративно-оперативните раководители на државните 
т л а »ски претпријатија. 

Чп. 3 
Главната дирекција е под непосредно раководство 

на Министерот за локален саобраћа1 

Чл. 4 
На чело на Главната дирекција стои главен директор, 

кој непосредно раководи со сите работи на Главната дирек-
ција и непосредно одговара на Министерот за локален 
саобраћај . 

Чл. 5 
Со планскиот сектор на Главната дирекција раководи 

шеф на планот кој што е воедно и заменик на Главниот ди 
ректор. 

Со оперативниот сектор раководи шеф на оператив. 
ниат вектор. 

Со надробениот сектор раководи шеф на надробите. 

Чл. 6 
Главната дирекција има секретаријат, кому на чело 

стои секретар, кој што раководи со правните и оп-
итите работи на Главната дирекција« 

Чл. 7 
Главниот директор го поставува Министерот за 

Пенален саобраћај во согласив со Претседателот на Вла-
дата, а шефовите и секретарот-Министерот за локален 
гаобрзћај. 

Чо. 8 
Главната дирекција има Колегиум, кој е советодав-

ен орган на Главниот директор. 
Колегиумот го раководи Главниот директор. 
Колегиумот го сочинував Главниот директор, ше-

фовите и секретарот-
Колегиумот се сви мува то сите важни работи и на-

челни прашања- од техничке, тле,}® тин но,, платено, арта. 

низационо и друге значење. 
Ако Главниот директор не се сложи со предлаѕдее иц 

Колегиумот), секој член на истиот може да бара одлука од 
Министерот, али това барање не го задржува извршувањето 
наредбата на Главниот дирентор. 

Чл, 9 
Главната дирекција води книговодство и админи-

страција по принципите кои што в»жат за државните етен 
ионски претпријатија« 

Чл. Ив 
Поблиски прописи за организацијата иа Главишта 

дирекција, за овластувањата на Главниот директор и дру* 
гите раководители камо и прописи за администрацијата) 
донесува со правилник Министерот за покаете** ввебргћај* 

Чл. 11 
Овајл Уредба влегува во сила со денот ка најмете 

објавување во „Службен весник на Народна Република Ма. 
медон ија". 
Бр. 7-167 од *в VI 1848 године. Сноп је 

Жретеедафеж ма Ваадаад 
Л* Колишев«*« е. р. 

Министер за локален саобраћај , 
Т. Нош пад е; р. 

12.3 
Врз основа на чп. '9 став 11 од Уставот на НРМ и чи, 

\ од Законот за овластување на Владата на Народна Реп уб* 
пика Македонија за донесување уредби по прашања од на* 
родното стопанство и обновата на земјата, Владата на На-
родна Република Македонија, по предлог н а Мин и« та рот на 
посветата донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ 
И СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ, ВИШИТЕ ОСНОВНИ И НИСКИТЕ 

СТРУЧНИ ШКОЛИ 

Член 1 
Со цел да се овозможи о олесни школувањето и пре-

сил ното воспитување на работливите ученици се добро по. 
ведение, кои што немаат можност сами да е« кѕдржавазт 
при средните, средните стручни, вишите основан и нижи-
те стручни школи се осниваат ученички домови за учени-
ците од тие школи, во границите на располагавте 
ства и можности. 

Член 2 
Ученичките домови можат да бидат држави«, на оп« 

ш т е д е н и т е организации на работниот народ и на коопера* 
тивките организации. 

Член 3 
Државните ученички домови при средните и ерадиите 

стручни школи го осниваат министрите под чи? ревер пот* 
иаг'ат школите, а при вишите основни и нижиге стручни 
школи народните одбори во рамките на нивната надле-
жност. 

Општествените и ^оперативните организации можа! 
да основаат домови при сите школи по претходна соглас-
ност на ресорните министри, односно извршниот одбор и* 
народниот одбор кој што го основал шиеното* 

Член 4 | 
За својата издршка во домот учениците или не пло« 

ћа»т ништо, или плаќаат дел од цената одредена за издрф 
кз али плаќаат полна цена. Решение за тоа донесува упра-
вата на ломот со обзир на имовната состојба на ученикот И 
-Ј.-гсБит« родители односно лицето обавезно дч го издржува 
>-*"Н V, НОТ. 
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Член I 
Ученичките домови можат да имаат свои стопанства. 

Член. в 
Ученичките домови се издржуваат од: 

а) уплатите на учениците за нивната издршка; 
б) средства-** на органот, односно организацијата што 

ге оснивала домот; 
в) дотациите и прилозите на други државни органи, 

јавни и приватни претпријатија, установи и организации, 
»ако и од поедини лица; и 

г) други приходи. 

Член 7, 
Државните ученички домови имаат своја прет см ет но 

на приходи и расходи во составот на претсметката на при. 
ходите и разходите односно на буџетот на органот што го 
основал домот. 

Член 8 

Воспитната работа во домовите стои под општ надзор 
па Министерството за просвета, а не се регулира со напат-
ствија и правилници нон што ги пропишува за сите домови 
Министерот за просвета во согласност со надлежните ми. 
иистри. 

Член 9 
За здравјето на учениците и особјето во домот се гри-

жи Министерството на народното здравје* 
Министерот на народното здравје донесува прописи и 

правилници за организацијата на здр аев ст в е ната заштита 
во ученичките домови во согласност со надлежните мини. 
етри. 

Член 10 
Ученичките домови можат да имаат патронат. 

Општествените в ^оперативните организации можат 
да земаат патронати на ученички домови во согласност со 
оснивачот на домот. 

Член 11 
Управителот, воспитам ите и другиот персонал ве. др-

жавните ученички домови го назначува органот ној шта го 
основал домот* по прописите на Законот за државните служ-
беници на Народна Република Македонија. 

Управителот, воспитаните и другиот персонал во у-
Ченичките домови на општествените организации ги назна-
чува организацијата која што го основала домот и тоа упра-
вителот и воспитаните по претходна согласност од ресорни-
от министер. 

Член 12 
Министерот за пролета се овластува да пропише 

правилник за организацијата и работата на домовите за у-
чениците. Правилникот за организацијата и работата во до-
мовите за учениците во средните стручни и нижите струч-
ни школи, Министерот аз просвета го пропишува во соглас-
ив«' со надлежниот министер. 

Член 13 
Се овластува Министерот за просвета да издава по-

блиски напатствија за спроведување на оваа Уредба. 

Член 14 
Оваа Уердба влегува во сила од денот на објавување, 

то и во „Службен весник на Народната Република Мзкедо-
аија". 

Бр, 7.168 Од 16 јуни 1948 год. Скопје. 

ј. Претседател на Влаатда 
Л. Кслишевски е. р. 

Министер за просвета, 
Д. Мире, е, р. * 

126 
Врз основа на чп. 79 став И од Уста*,.,. . ».-..»л* 

Република Македонија, Владата на Народна Република Ма« 
изданија по предлог на Министерот за земјоделие донесува. 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ 
СТОЧАРСКИ СТОПАНСТВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

Чл. 1 
Во Министерството за земјоделие на Народна Рспуб-

лнка Македонија се оснива Главна Дирекција на државните 
сточарски стопанства-

Главната дирекција на државните оточанин етопан-
тсва е административно-опервтивен раководител на сточар, 
спите стопанства од републиканска значење« 

Чл. г 
Главната дирекција има надлежност* ноја што со за 

кони и уредби е дадена на адммниетративно-оперативните 
раководители на државните стопански претпријатија. 

Чл. 3 
Главната дирекција е под непосредно раководство на 

Министерот на земјоделие. 

Чл. 4 
На чело на Главната дирекција стои главен директор, ној 

што непосредно раководи со сите работи На Главната 
дирекција. 

Чл. 5 
Со работите на сточарско™ производство на Главната 

дирекција раководи гладен агроном, ној што е во О Д Н Ј прв 
заменик на главниот диренгор. 

Со планскиот сектор и сметководството раит в® дот ше-
фовите на соотвзтните сектори. 

Главната дирекција има секретаријат, иа чио чело е 
секретар. 

Секретарот раководи со администратиѕне-праенитв 
кадровски и општите работи на Дирекцијата. 

Чл. 6 
Гнави кот директор, главниот агроном*, секретарот* 

шефот на планот и шефот на сметководството ги назначува 
Министерот за земјоделие, а за Главниот директор е пот-
ребно согласност на Претседателот на Владата. 

Чп. 7 
Главниот директор, главниот агроном* шефот на 

планот и сметководството и секретарот чинат Колегиум на 
Главната дирекција. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот директор 
и со него раководи главниот директор. 

Колегиумот сз свикува по оита важни работи и на* 
челни прашала нано и поважни прашања; технички, од 
оперативното раководство, изработување на планот, орга' 
низација на претпријатието и др. 

Дно главниот директор не се сложи со предлозите на 
колегиумот, може секој Ч Лен на колегиумот да бара одлука 
да донесе Министерот за земјоделие. Тоа не го задржува 
извршувањето на наредбата на главниот директор. 

Чл. 8 
Главната дирекција води книговодство и ад»»инаетра-, 

ција по принципите, нон што важат за државните стопански 
претпријатија 

Поблиски »ј)о.тн>:п »а ј < » а * •» • -* на 
Главната дирекција, за овластувањето на главниот дирек* 
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тор и другите шефови, н'е донесе со правилник министерот 
»а земјоделие-

Чп. 10 
Оваа Уредба влегува во сипа со денот на објавува-

њето во „Службен весник ив Народна Република Ма-
кеАОнија". 
Бр- 7.<80 16 VI 1948 година, Скопје 

Претседател и Владата, 
Л. Кол итевски е- р-

Ми алстер за земјоделие, 
В. Бурзевски е- р-

127 
врз овном член 1 од Законот за овластувам Вп а дита 

на Народна Република Македонија аа донесувале уредби по 
прашањата е д народното стопанства и обнова на земјата, 
по предлог на Министерот за земјоделие, Владата на Народ-
на Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ДИРЕКЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО 

Член 1 
Со укинува Дирекцијата на претпријатијата за снабду 

вање на земјоделието, основан« оо Уредба на Владата ед И, 
април 1947 година Бр. 3353. 

Член а 

Ликвидацијата на Дирекцијата к'е Ја спроведе ликви-
дациона комисија, определена од Министерот за земјоделие. 

Правата и обврските, како и текушта работа ед Ди-
рекцијата на претпријатијата за снабдување ма земјодели-
ето ги превзема Министерството за земјоделие. 

Член 3 
Се овластува Министерот за земјоделие да Дава на-

патствија за извршувањето на оваа Уредба. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува ве сила од денот на објавува-

њето и ве .Службен весник не Народна Република Маке« 
денија"* а важи од 15 март 1946 године* 

Бр- 1.179 од 18 јуни 1948 год. Скопје, 

Претседател и« Владата, 
Л. Келишевски е. р. 

Министер за земјоделие, 
В. Бурзевски е. р. 

128 
Врз основа на чл. 2 ед Законот ва заверување на 

Потписи, ракописи и преписи, Владата ма НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ДА ОДРЕДУВАЊЕ МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ КОИ ШТО 
Н Е ВРШАТ ЗАВЕРУВАЊЕ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВА-

ЊЕ НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ 

1) Се одредуват следните месни народни одбор« да 
покрај органите споменати во чл* 2 од Законот за заверу 
вање на потписи, ракописи и преписи вршат заверував,« 
иа потписите, ракописите и преписите: 

Местен народен одбор на; 
1) гр- Берово, беровска околија 
2) гр. Пехчево, бровска околија 
3) е. Брод* бродска околија 
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4) гр- Гевгелија* гевгелиска околија 
5) гр. Валандово, гевгелиска околија 
6) гр. Гостивар, гостиварска околија 
7) ор. Дебар, дебарска околија 
8) е* Ростуша. дебарска околија 
9) е* Слепче, демир-хисарска околија 

10) е« Горче Петров, г'орче-петр<»вска околија 
11) гр* Кавадарци, к а н а р с к а околија 
12) гр* Неготино, кавадарена околија 
13) гр* Кичево, кичевска околија 
14) гр. Кочани, кочанска околија 
15) е. Виница, кочанска околија 
16) гр* Кратово, кратовска околија 
17) гр* Крива Паланка, кривопалакечка с и т и ј а 
18) гр. Крушево, крушевска околија 
19) гр. Радовиш, радовишка околија 
20) гр. Реоеи, ресенска околија 
21) гр* Се. Николе* се-ни колска околија 
22) грк Струга, струшка околија 
23) е* Теарце, тетовска околија 
24) е. Богомила, титов-велешка околија 
25) гр* Царево Село, царевоселсна околија 

2) Ова Решение влегува во сила со денот на ебјееу* 
Шаљете во »Службен веснин иа Неродна Република Ма* 
кодон ија«. 

БреЈ 7172 ед 16 VI 1948 година, Скопје 
Претседател не Владате. 

Л* Коди ш васки е. р-
К л а с т е р на правос/дието, 

В* Калајџиски е. р* 

129 
Врв венова на т. 2 ст* 1 ед Решението бр. УП на Ми-

н и с т е р с т в о за трговија и снабдување на ФНРЈ за купу. 
вање коњи за работа по сврза ни те цени („Службен лист ма! 
ФНРЈ" бр* 46 од 2 VI 1948 год.) издавам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

З а одредување претпријатија кои што к*-е откупува* 
коњи за робота ло сарзаните цени на територијата на На« 
родна Република Македонија. 

I 
Неки еа работа пе сер »аните цеин на територијата 

на Народна Република Македонија к'е откупува^ Прет 
пријатното ег откуп не стока и сточни произведен*]« „Сте. 
чар« — Скопје—преку свои откупни станици или ед н е п 
овластени претпријатија и кооперации и околиските кое* 
п о р а з е н и пословни сојузи. 

И 
Поблиски напатствија за начинот на коњи за робота 

к'е издаде ова Министерство-Управа за откуп на земјодеп-
ски произведени;«* 

Ш 
Ова Решение стапува на снега веднаш. 

Број 4674 од 12-УН948 год. Скопје 

Ман астер 
за трговијата а снабдување?* 

Д- Бојановски е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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130 
Врз основа на т. 2 ет. 1 од Решението на Министер-

ството за трговијата и снабдувањето на ФНРЈ бр. V* за 
Купување приплоден добиток по сврзани цени ^Службен 
лист на ФНРЈ") бр. 14 од 19 мај 1948 год.) и ј давам 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За одредување претпријатија кои што к'е откупуват 
приплоден добиток по сврзани цени на територијата на На«, 
родна Република Македонија. 

1 
Приплоден добиток по сврзани цени на територијата 

иа Народна Република Македонија н'е откупувате Претпри-
јатието за откуп на стока и сточни произведечија „Сто-
чар"—Скопје- пр«ку своите откупни станици или од него 
овластени претпријатија и кооперации^ Околиските воопе 
ратмвни сојузи. 

II 
Ова Решение стапува на снага веднаш. 

Бр. 4675 од 12 јуни 1948 год. Скопје* 
Министер 

еа трговијата н снабдувањето 
Д* Бојановски е. р. 

13! 
Во смисол на т. 1 ст. 2 од Напатствие™ на Мичис. 

терството за трговија и снабдување на ФНРЈ за с л у ч у -
вање договори за продавање на житарици на државата 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 47 од 5 VI 1948 год) донесувам 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За овластување претпријатија и кооперации за 
склучување договори за купување на житарици со имате, 
лите на житарици во економската 1948 49 год, на подрач-
јето на Народна Република Македонија. 

I 
Од името на државата, на подрачјето на Народна Ре-

публика Македонија, договори со земјоделци ге, селените 
трудови кооперации и останал и те иматели на житарица за 
купување на житарици (контрахирање) ке склучува? Око-
лиските кооперативни пословни сојузи „Окооисн" м земјо, 
делени набавио- продајни кооперации- кано купувачи* 

и 
Ова Решение стапува н а снага веднаш* 

Бр. 4676 ед 12 јуни 1943 год, Скопје 
Министер 

еа трговијата а снабдувањето 
Д. Бојановски е* р* 

13 
На основине точка 2 член 3 од Уредбата че аморти-

зациониот фонд на државните градежни претпријатија („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 46/47 год.) по предлог на Министерот 
и« градежите на НРМ, а во согласност со Претседателот на 
Планската комисија на НРМ, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
за амортизационите стопи на државните градежни прет-

пријатија од локално значение. 
1) Амортизационите стопи за поедини видови градба 

В) градежништвото изнесувај и това: 
а) за високи градби — — — — 1,5% 

б) за индустриски градби — — 2,3*/§ 
в) за ниско градби в саобраћајници — — 4% 
г) за хидро градби — — — — — — 5,6% 
2) Поделба на стопата од Амортизациониот фонд и'е св 

врва на (А) општо-државен амортизационен фонд а (Б) амор-
тизационен фонд на претпријатието, и тов* како слепува: ' 

а) за високи-градби — 1,0% 0,б»/е 
0) за индустриски-градби — — — — — 1,8% 0,5»/» 
в) за ииско-градби и саобраћајници 3,0*/о 1,0% 
г) за хидро-градби и мостови 4,6% 1,0*/» 
3) Амортизационите стопи од точка 1 на ова решение к'е 

се применуват во смисол на прописите од Уредбата за имор-
твзациониот фонд на државните градежни претпријатија, ж 
разногките на материјалот и платите за изработувачи« во ема. 
сол на членот 1 од споменатата уредба. 

4) Ова Решение к*е се применува од 1 јануари 1948 год. 
Бр. 648 2 јуни 1948 год. Скопје, 

Министер па фанапсвите 
Д. Џамбаз е. р. 

133 
Како ликвидациона« органи на наведените во овоа ре-

шение приватните кредитни претпријатија во ликвидација не 
успеале да ја спроведат ликвидацијата до истекот ма ровот во 
кој што требало ликвидацијата да ја извршат, а врз основа 
на чл. 10 од Уредбата за ревизија на дозволите за работа и 
ликвидација на приватните кредитни претпријатија од 17 јуни 
1946 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46) со изменува, 
њата и дополнувањата по чл. 1 и 2 од Уредбата за втора из. 
мена и дополнување на Уредбата за ревизија на дозволите за 
работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ14 бр. 96/47 година), а во врска со! 
чл 19 од Правилникот за постапката за ликвидација на при-
ватните кредитни претпријатија („Службен лист иа ФНРЈ -

бр. 3/48 година) го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ АКТИВАТА И ПАСИВАТА НА ПРИ-
ВАТНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ЛИКВИД 

ЛАЦИЈА ОД СТРАНА НА ДРЖАВАТА 

1. — Државата ја превзима целокупната актива и пасива« 
спрема одобрениот завршен ликвидационен би/»анс на следните 
приватни кредитни претпријатија во ликвидација, а тов: 

1) Трговско индустриска банка „Вардар" а. д. — Скопје 
2) Извозна и прометна банка а. д. — Скопје, 
3) Банка „Стара Србија" а. д. — Скопје, 
4) Скопска извозна банка а. д. — Скопје, 
5) Јужна банка а. д. — Титов Велес, 
б) Битолска трговска банка а. д. — Битола, 
7) Тетовска кредитна банка а. д. — Тетово, 
8) Тетовска трговско-индустриска банка а. д — Тетову 
9) Извозна и прометна банка а. а. — Куманово, 
10) Брегалничка банка а. д. —• Штип, 
11) Свиларска банка а. д. — Струмица, 
12) Струмичка трговска банка а. д. — Струмииа, 
13) Гевгелиска банка а. Д. — Гевгелија, 
14) Охридска трговска банка а. д. — Охрид, 
15) Охридска привредна банка а. Д. — Охрид, 
16) Преспанска банка а. д. — Битола, 
17) Македонска народна банка филијала —» Скопје В 

Битола. 
II. Завршните ликвидаииони биланси ликвидационата 

органи к'е ги достават на одобрение на Министерот на фи-
нансиите во рок од 3 месеци од објавувањето па оваа Ре* 
»ение во „Службен весник иа НРМ". 

III. Со преварувањето на целокупната актива државата 
едновремено го превзема и измирење™ на сите обврски КВ 
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кредитните пре тари ја гија во ликвидација, а во границите на 
вредноста на превземената актива. 

IV. Понатамошната постапка за ликвидација на наве-
дените приватни кредити« претпријатија во овса Реше ше ћ о 
се спроведе спрема прописите на чл. 19 — 26 од Правилникот 
за постапката за ликвидација на приватните кредитне прет-
пријатија од «« декември 1947 година („Службен лист на 
ФНРЈ* бр. 3/48). 

Број 11737 од I јуна 194Ѕ год. Скопје. 
Министер на финансиите, 

Д. Џамбаз е. р. 

134 
Врз основа чл. 18 Од Уредбата за местен самодопринов 

иа Владата на Народна Република Македонија, пропишува и 
следното 

НАПАТСТВИЕ 
за исполнение Уредбата за местен самодопринос 

Кон член 1: 
Местен самодоприаос е вид на данок, кој се воведува 

само во села и мали градови <(градчиња), пазаришта со цел да 
се исполнат определените задатоци со кои се унапредува и по. 
дигнува материјалниот и културниот живот на грабаните во 
тие места. 

Овие задатоци можат да бидат различни како што се: 
градење и поправка на училишта, болници, здравствени ста . 
ници, домови на културата, патишта, мостови, чешми, бунари, 
сушење на мочуришта и ел. 

II 
Кон член 2: 
Спрема намената на објектот кој к'е се (ради, месниот 

самодоприиос може да се воведе во едно село, во повеће се-
ла од еден местен народен одбор или повеће месни народни 
одбори, што значи: ако се гради известен објект за н«>цднте 
само на едно село, самодоприносот се воведува само во тов* 
село; ако се гради објект ча нуждите на поведе сели. сзмо-
доприносот се воведува заеднички во тие села, ако пак об-
јектот ћ е служи за нуждите на два или поведе месни на-
родни одбори, самодоприносот се воведува заеднички во си-
те тие месни народни одбори. 

Ако се гради објект коЈ ћ е служи за нуждите н? два 
или цовек'е месни народни одбори, па се воведе заеднички 
местен самодлпринос т. е. со местен самодопринос се обло-
жат грабаните на месните народни одбори кои ћ е се служат 
со објектот т и ћ е се гради, месните народни одбори кои у-
чествуваат во градењето на објектот односно во воведување-
то на месниот самодоприноса ћ е се договорат каков дел од 
месниот самодоппиног к'с падне на грабаните на одделен мо-
СЈе.ч народен одбор. 

На секој народен одбор, размерот од ползата со објектот 
кој к'е се гради економската сила на грабаните на одделен 
Местен народен одбор и ел. 

III 
Коп член 3: 
Ценејќи ги нуждите на поедини села, повеће села или 

вз месниот народен одбор, месниот народен албер прави пред 
лог до зборот на бирачитс да донесе заклучевме за воведу-
вале нп месте« самодопринос за изградби на известен објект 
ед член I од Уредбата. Исто така и некој од бирачите кој 
усни на местото нужда за воведување на местен самодопри-
носа може да направи предлог на самиот ^бор на бир;!«Гите ако 
е тој свикан или преку месниот народен одбор ча па се *о-
н<»се *аклучение за воведување на мрс ген самодопринос Зго-
рег на бипзчите се еиикчва и работи пррмч составните пре-
писи од Општио! закон за народните одбори. 

IV 

!Кон член в: 
Заклученото па зборот на бирачнте трева да содржи 

следното: 
а) За каква цел се воведува месниот сљмодопрннос (по-

дигања на школо, градење на мост, чешма, бунар, културо« 
дом и ел.). 

б) колку е се' потребно за градење на тој објект во ма-
теријали, пари и работна сила; 

в) видот и количината на материјалите и износот на па-
рите кои секој обврзник е должен да даде. Ова свое право 
зборот на бирачке може да го пренесе на месниот народен 
одбор; 

г) срокот во кој треба да биде готов објектот к е ј се гра-
ди и сроковите за предаја на материјалите и уплата на пари« 
пите износи; 

д) кој од грабаните ћ е се ослободи од местан само до-
принос или кој к е го плаћа во намален износ; 

г') основот по кој ћ е се облага месниот самодопринос 
на домаќинствата, часните претпријатија, занаогија и имоти; 
дали при облагањето како основ ћ е се земе доходот, имо-
тот или воопшто економската сила. 

При определувањето на сроковите за продаја на матери-
јалите и уплата на паричните износи треба да се води смет-
ка за обврските кои произлегуваат од поставените задатоци 
како и за времето во кое даночните обврзници ћ е можат нај-
лесно да ги исполнат своите обврски. 

Кон член 8: 
Врз основа заклучението на зборот на бирачите, месниот 

народен одбор донесува одлука за воведување на местен са* 
модопринос, и во колку го е овластил зборот на бирачите, 
врши и облагање со местен самодоприиос поединечно за секој 
даночен обврзник. 

Одлуката на месниот самодопринос треба да содржи за во 
ведување на местен самодопринос, за ослободувањата, за 
сроковите и начинот на плаќањето како и за правото на 
жалба. 

Врз основа извршеното облагање со местен самодопри-
носа месниот народен одбор врши задолжување на поедини 
обврзници во посебна книга „Распоред и главна книга за ме-
стен самодоприноса Во оваа книга к'е се упишуваат и одолже« 
нијата на месниот самодоприноса 

VI 

Кон член 10 и 11: 
При определување висината на месниот самодопринос на 

одделен обврзник, треба да се земе во предвид неговати е-
кономска сила, бројот и работоспособносга на чле^овп^е на 
неговата фамилија, стоката со која располага како р грбите 
моменти од влијание на економската сила на обврзникот 

Облагање со местен самодопринос треба да се изврши 
така да економски појакиот обврзник допринесе соазм- ио 
повеќе од економски послабиот. 

На обврзниците кси суделуваат во извршувањата иг по-
ставените задачи со доброволна работа, може да се земе во 
предвид вредноста на нивната доброволна работа при одла-
гањено со местен самодс..ринос. 

VII 

Кон член 13 и 14: ' 
Облогот на местен и...../допринос се соопшти*, нк обвр« 

ниците со чи.ањ кг З о ^ о т на бирачите, а *>«с..оредо1 и 
главната книга з шестин са^одопринос" се с ш ц в а на ја-
вен увид за време ш & дена Во срок од 30 дена по истекот 
на овие 8 дена секој обврзник може да Даде жалба против са-
л д а т а на месниот народен одбор до извршниот одбор на о-
колискио! изразен одбор. Жалбата се предава преку месни-
от народен одбор. 
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Околискиот народен одбор мора во еро* од 30 дена да 

донесе решение по жалбата. Решението на околискиот наро-

ден одбор е конечно. 
Дадената жалба не Ја задржава наплатата на месниот 

•амодопринос. 
Наплата и книжење иа месниот самодопринос врши мес* 

•пот народен одбор. 

За наплата на самодоприносот месниот народен одбор е 
должен да издаде на обврзникот потврда, а наплатата да ја 
•рокнижи во „книга за примања и издавања" односно: во по-
големите месни народни одбори во „благајничкиот дневник11 а 
ветов: во сметката на даночниот обврзник во книгата „Распо-
ред и главна книга за местен самодоприноса 

Книжење и евиденција на месниот самодопринос се води 
серена прописите на Правилникот «. 1 сметководиата работа 
ири месните народни одбори II бр. 7099 од 27-11-1947 година. 
Наплатените приходи од месниот самодолринос и извршените 
расходи треба да се покажат во завршната сметка. 

VIII 

Кон член 1б: 

Доколку во Уредбата за местен самодопринос и во ОВОЈ 

Напатствие нема посебни прописи за местен самодопринос 
(на пример: за принудната наплата* повраќај, застареност и 

др.)* к'е се применуваат прописите од Уредбата за данок на 
доход на Владата на Народна Република Македонија Бр. 

4778 од 31 мај 194Ѕ година. 

IX 
Кон член 17: 
Се задолжуваат финансиските отсецн на околиските на-

редни одбори да испратам на Министерството на финансиите 
крепиев од сите одлуки на месните народни одбори за вове« 
дување на местен самодопринос, како и месечни извештаи за 
наплатата на месниот самодопринос на подрачјето на својата 
околија. 

Ова Напатствие влегува во сила веднаш. 

Вр. ПШ — 12 VI 1948 г., Скопје 

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ, 

Д. Џамбаз е. р. 

З А П И С Н И К 

Од к.та седница на Ш-то редовно заседание на Народното 
•обранио на Народна Република Македонија одржана на 

29 април 1948 година. 

Претседавал: Претседателот на Народното собрание Д р. 
Димитар Несторов. 

Секретар: Втсриот секретар на Народното собрание Ди-
митри Шули. 

Претседателот Д-р. Димитар Несторов го отвори третото 
редовно заседание на Народното собрание на НР Македонија 
в® 9,15 часот, со четење на Указот на Претседателството на 
Терези дну мот на Народното собрание на НРМ, бр. 21 од 23 
април 1948 год. за свикување на Народното собрание на НРМ 
во Ш-то редовно заседание на 29 април Ј948 година. 

Метењето на Указот го сослушава сите народни пратени-
ци стоејќи. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред, Прет-
седателот на Народното собрание воопшти, дека През«дну. 
сот на Народното собрание со писмо бр. 9И од 28 IV 1848 го-
дина бара да се од Народното собрание потврди Указот бр. 
V1 од 10:1 1948 година за уважување- оставката на Потпретсе-
дателот на Владата на НРЛ1 и> назначување нов вотпретседа-
тел и дека Претседателството на. Владата на ПРМ му подне-
ло на Народното собрание на НРМ на решавање Предлог на 
држениот буџет на НРМ за 1948 година и Предлог на Зако-
нот за државната- завршна сметка на НР\1 за 1946 година. 

Соопштените законски предлози се упатени не претрес на 
Одборот за стопански план и финансии. 

Потоа претседателот ги соопштува молбите за отсуство 
не народните пратеници и по предлог на Претседателот На-
редното собрание им одобри отсуство на Љуба Бобевска, 
Вејсел Нуман«в» Трајан Јовчевски, Никола Домазетов, Блаже 
Коневски, Трајко Печанов, Славејко Андонов н Александар 
Мартиноски. 

Пото-' Претседателот објави да се минува на дневниот 
ред: на седница га—утврдување иа дневниот ред. По предлог 
нч Претседателот, Народното собрание го утврди следниот 
дневен ред »а идната седница: 

1. Потврдување Указот на Презкдиумот на Народното со-
брание на НР ГЛ »а уважување оставката на Потпретседателот 

на Владата на ПРМ и поставување на нов потпретседател; 
2. Претрес на предлогот на државниот буџет на НРМ 

за 1948 год; 

3 Претрес на пред л о г на Законот за државна завршна 

сметка на НРМ за 1916 година. 

Потоа Претседаиглог Димитар Несторов ја заклучи пр-
вата седница на Народното собрание и следната ја закажа за 
24 IV 48 во 17 часот. 

Секреир, Претседател, 

Димитар Шули е. р. Д-р. Димитри Несторов е. р. 

З А П И С И И К 

Од Втората седница на Ш-го редовно часедииие не Народ 
ното собрание на Народна Република Македонија; одржано на 
29 IV 1948 год. 

Претседател: Нрекедзтелот на Народното собрание Д-» 

Димитар Несторов, 

Секретар: Третиот се мре гар »»а Народното собрание Ла-
зар Мојсов. 

Претседаваат Д р Димитар Несторов ја- отвора втората 
седница на Ш то редовна заседание на ПРМ во 17,15 часот< 

Пред да премине ни д.:сснно> ред, Претседателот на На-
родното собрание соопшти, дека од Претседателството на 
Владата на НР VI му е до. г,'.вено на Народното собрание на 
решавање предлог — одлучи за потврда уредбите на Владата 
на НРМ од областа на наредното стопанство и обнова на зе« 
јата. На предлог на Пре гсе да голот, Народното собрание реши 
да се оваа предлог — одлика стави како четврта точка на 
дневниот ред. 

Потоа Претседателот на Народното собрание ги соопшту-
ва молбите за отсуство на народните пратеници а во предлог 
на Претседател и Народ.! мо собрание, им одобри отсуство па 
Д-р Александар Дума и Ванчо Стоилков. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бп- 1» — Стр. 139 
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7 1 и и се премина на првата точна на дневниот ред: пот-
врдувања Указот на Прешдиумот на Народното собрание за 
уважување вет инката на потпретседателот ва Владата Љупче 
Арсов а поставување на Никола Минчев за потпретседател 
•в Владата на НРМ На предлог на Претседателот, Народ-
и т е собрание го потврдува овој указ. 

Потоа се премина на втората точка од дневнвот ред:' 
•регрес на предлогот на државниот буџет иа НРА1 за 1948 
»•одана и Претседателот го покана известителот на Одборот 
ра стопански план и финансии Салтир Лугански да го вод« 
ресе извештајот на Одборот 

След говорот ат изпестгтелот иа Одборот за стопанска 
•лав и финансии претседателот иа Народното собрание Ја о-
твори дискусијата ио предлоге^ ид државниот буџет на ИРА* 
аа 1948 год. во која у«*стгувеа гарожнвте пратеници: Даре 
Џамбаз, министер на филмска« Крсто Симовски, иии*. 

етер иа земјоделие и шумарство .за"; Димче Мира* министер 
и« народната в рос вета „за" а Даме Бојановска, министер на 
трговаја .за". 

След тоа Претседателот на Народното собрание во 20,!$ 
часот ја заклучи втората седница а следната ја закажа »а 
80 IV 1948 гад. во 8 часот со дневен ред: 

I. Продолжување претресот на Предлогот на државниот 
буџет иа НРМ за 1948 година; 

8. Претрес на Предлогот на Законот за државна завршна 
сметка иа НРМ за 1948 година; 

8. Предлог — одлука за потврда уредбите ка Владата па 
НРМ е д областа на народното стопанство в обнова ва зем-
јата. 

Секретар, Претседател, 
Лазар Мојсов е. р к-џ Димитар Несторов е. р. 

С о д р ж а н а 

Рм* вр. 

Ш Уредба за о с н и в а ^ Главна дирекција на вен јод еа 
оао-машннски станчин ка Министерството еа ввмјо-
(Ѕваае ИШ 

118 Уредба еа култнвацнја а всхолзув&ње в а црпитевн* 
те дрвја 189. 

|17 Уредба ва оснивање ка Секретаријат за персонални 
елгивба на Владата на В о д н а Република М а о д у ш 
ја 186 

| 1 8 Уредба ва завојуваше на самоуправната лененоно 
ра на Народна Ре пу Олака Македонија ДО 

119 Уредба еа оснивање на Занаетчиско градежно учи-
лиште во Битола Ѕ3{ 

| 2 0 Уредба за оснивање трговски ниспевцжи во отсели, 
тв еа трговија и снабдување на извршните одбори 
на околиски^ и градските народни одбори на тери« 
тери јата на НРМ НС 

№ Уредба еа оснивање на Стручно училиште ен ученн-
ни во етоналството од трговските струка во гр* Око-

„ Ија М« 

119 Уредба з а оставав* Средна политичка шнола во 
Опије 188 

(88 Уредба еа одредување рангот за учнгелскнте курсе-
ва Ш 

114 Уредба еа оснивање Главна дирекција «а ауто.ро-
м о т ка Министерството за локален саобраћај ТИ 

12» Уредба за ученички докови за учениците од средни-
те а орелните стручни, вашите основни и кивате 
етручнг школи (14 

128 Уредба з* оснивање Главна дирекција на државни-
те сточарски стопанства на Министерството за зе. 
•доделио 1Ѕ6 

Рег- бјр. Опран« 

Ш Уредба аа укинување Дирекцијата на претпријати-
јата аа снабдување на земјоделието 136 

118 Решение еа одредување м е о « народни одбори кои 
што ве вршат заверување по Законот за заверувања 

ракописи и препие« ОД 

129 Решение за одредување претпријатија кон е т о ка 
откуиуват воња но в а р е а « ДОЕН на територијата 
на ЦРМ де 

180 Решение еа одредување претпријатија кон што з е 
отк уну ват приплоден д »бетон по с в р з а а дени не 
територијата иа ПРМ ОД 

181 Реси ение еа овластување претпријатија « коопера. 
дни за склучување договори еа куггвање на ж»ста-
ри ца оо имателите иа житарица во економската 
1948/49 полина на подрачјето на ЈРМ ед 

188 Решение за амортизационите стопи на државните 
греде ежи претпријатија од локалне визуелне 181 

188 Решение еа иречвигање активата н пасивата е с 
приватните кредитни претпријатија во лике ид адија 
а« страна на државата Ш 

184 Напатствие ва исполнение иа Уредбата оа месте* 
еадедоирниос цјЈ 

Заливани од 1-та оедажца иа Ш-то редовно заседа , 
ино иа Народното собрание ка Народна Република 
Македонија одржана на 29 Лирил 1948 година 1ЅЅ 

З а л о г а * ед Н-та седница на И1-то редовно заседа-
ние иа Народното собрание на Народна Република 
Македонија одржано на 29 април 1943 година 1*1 

Излива: Службен весник на Народна Република Маке дони}* — новинске аздателско прешрија1ие. Директор и одговорен 
уредник Љубомир Б. Исаиев — Скопје, ул. Маршал Тк 10 бр. 19 — Тел. Н96. Печа!ница „Гоце Делчев" Скоаје 


