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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БР . 7 СКОПЈЕ, СРЕДА \2 МАРТ 1047 Г. Год. III 

„Службен весвдк м НРМ" излету̂  повремен-о' Ракоп,исите 
се кспржјаат Во дупли.кат лишани на машина во проред од 
една страна од табаког, на адреса: Службен весник на НРМ 
- ул' Маршал Тито бр, 10 - Скопје Ракописите не са вријат 

Цена на весникот е 4 дан. од табак. Пратката за една го-
дина 250 динари, а 31̂1 едно полето див 130 динара — Прет. 
плата се испрал ја преку Ма.кедонска стопанска фаит — цен-
трала, на Народна фанка на ФНРЈ - Скопје - чек сметка 
8-801 -129, или се дзшкга ,-во самата адитгнистрагаја на весникот 
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Врз осноШ! на чл. П од О-сновкшг закон за 

буџеодг ,И! чл. 6 од Уредбата за привременото фи-
нансирање на државните потреби на Федерагк зда 
Народна Република Југославија и потребине ш (на-
родните републики за) период Јан^рм--марп 1947 
година, в на предлог Н1а Министерот на финансиите 
Владава т НРМ дропишуе 

У Р Е Д Б А 

За! привремено финансирање на државните по-
греби на Народна Републик-а Македонија т па 1 ре-
виите на народните одбори за период јану-гарИ—- м 
1947 година. 

Чл. 1 
До донесуењего на Општо-државниот буџет 

на ФНРЈ и државниот буџет на НРМ з?ј 1947 годи-
на, фин1аж1СГ/ра!Н:!ето на државниот е поп реби на На-
родна Република/ Македони,ја) и нуждата на народ-
ниве одбори во првото тромесечје (на 1947 го,дина, 
ј;иуарГиг-февруари и мар',г - ќе се вршл врз основа 
на Двоениот предлог на државиве'!' буџет на На-
родна Република Македонија'за 1947 година. 

Привременото финансирање на државните по-
греби на Народна Република Македонија ќе се 
врши на основа предлогон на републикине 10.аг бу-
џети, и привременоно финансирање на Народните 
одбори ќе се врши т основа предлог буџетите на 
народните одбери 

, Чл. 2 
Расходите г/1 п,риход иге по републикжкиот 

буџеЈГ м буџета!е да народните о д б о р и за пејгппд 
јшнуари^шрт 1947 година се одобрат и това: 
а) по републиканскиот буџет: 

Расходи воадзнос од - - - Дин. 210.625.000 
Приходи во износ од- Дин. 210.625.000 
Вишак на р,асх. и приходи Дин. - - -

б) по буџетите на народните одбори: 
Расходи во износ од Дин. 375.ООО 
Приходи во износ од " - Дин. 95.375.000 
Вишок на п-риход11 и ргасх. Дин. : - -

Од предната! сума отпаѓа на 
Градскиот народен одбор-Скопје 

Расходи! ' Дин. 17.330:600 
Приходи Дин 17.330^000,— 

Градскиот народен одбор - Битола: 
Расходи Дин, 
Приходи - Ди(н. 

Градски народен одбор - Куманово: 
Расходи Дин. 
Приходи Дин. 

Градскиот народен одбор - Охрид 
РАСХОДИ) 
Привида 

Градскиот народен одбор 
Расходи 
Приходи 

Градски вроден одбор -
Расходи 
Приходи 

Градски народен одбор Тетово: 
Расход,и Дин. 

Дин. 
одбор - Титов Велес: 

Дин. 
Дин. 

одбор -- Штип: 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
- Дин. 

- - Прилеп: 
Ддн, 
Дин. 

Струмица: 
Дин. 
Дин. 

ПРИХОДИ 
Градски народен 

Расходи 
Приходи 

Градски народен 
Расходи 
Приходи 

Дин. 
Дин 

Бит0ла: 
Дин. 
Динј 

Околискиот народен одбор - Берово: 
Расходи 
Приходи 

Околискиот! народен одбор -
Расходи 
Приходи 

Околискиот народен одбор -
Расходи' 
Преоди;. 

Околискиот народен одбор -
Расходи 
Приходи! 

Околискиот народен одбор -
Ра-сходи 
Приходи 

Околиски народен одбор -
Расходи 
Приходи 

Околиск о̂т народен одбор 
Расходи 
ПрИЈХОДЛ' 

Околискиот народен одбор 
Расходи 
Приходи 

4.104.000,-
4.104.000," 

4.074,000г 
4.074.000,-

2.269.610,-
2.269.610г 

3.875.000,-
3,875.000г 

3.092.000," 
3.092.000,т 

2.552.000," 
2.552.000 -

2.830.ОООг 
2.830.000/-

1.992.ООО," 
1.992.000, 

1.179.000," 
1.179.000г 

2.961.590-
2,962.590," 

Јужни Брод: 
Дттн. 1.091.000," 
Дин. 1.091.ООО,--

Гостивар: 
Ди-н 
Дг 1Н. 

" Дебар: 
Дин. 

. Дин. 
Гевгелија: 

Дин. 
Дин. 

- Г. 

3.046.000,-
3.046.000,-

2.045.000г 
2.045.000, 

2,899.500г 
2.899,500,-

Петров: 
Дин. 1.129.000,-
ДГЈН. 1.129.000-

- - Кавадарци: 
Дин.3.137.000,"-

Дин. 3.187.000," 
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Околискиот народен одбор - Кичево: 
Расходи Дин. 1.898.000, 
Приходи Дин. 1.898.000, 

ОкојЉѓскиот народен одбор -- Кочани: 
Расходи Дин. 2.125.000, 
Приходи Џун. 2.125.000, -

Околискиот народен одбсѓр - Кратово: 
Расходи Дин. 1.354.500 
Приходи Дин. 1.354.500г 

Околискиот народен одбор - Крушево: 
Расходи Дин. 1,151.000,"-
Приходи Дин 1.151.000,-

Околискиот народен сЈдбор - Кр. Паланка? 
Расходи . Дан. 2.195.125,- -
Приходи Дни. 2.195.125, 

Околискиот народен одбор - Куманово: 
Расходи Дин. 2.760.400. -
Приходи Дин. 2.760.400, 

Околиски народен одбор - Охрид: 
Расходи Дин. 1.595.000, -
Приходи Дин. 1.595.000, 

Околиски народен одбор - Прилеп: 
Расходи Дин. 2.923.225,-' 
Приходи Дин. 2.923,225, -

Околиски народен одбор - Радовиш 
расходи ДШн. 1.348.000 
Приходи Дин. 1.348.000, 

Околиски народен одбор - Ресен: 
Расходи Дин. 1.567.000,--
Приходи Дин. 1.567.000,- -

Околиски народен одбор - Скопје: 
Расходи Дин. 2.625.000,-
Приходи Дин. 2.625.000, 

Околиски народен одбор - Св. Николе 
Расходи Ду!н-. 1.856.500, " 
Приходи Ди1н. 1.856.500,""" 

Околиски народен одбор - Слепче: 
Расходи ' Дин. 1.276.000 
Приходи Дин. 1.276.000.— 

Околиски народен одбор - Струга: 
Расходи Дин. 2.О37.0ОО-
Приходи Дни 2.0^7.000-

Околиски народен одбор - Струмица: 
Расхо,ди Дин. 1.884.000, 
Приходи Дин. 1.884.000, -

Околиски народен одбор - Тит0в Велес 
Расходи Дин. 2.201.000,-
Приходи ' Дин 2.201.000, 

Околиски народен одбор - Тетово: 
Расходи ' Дин. 2.321.550, -
Приходи Дин. 2.321.550,— 

Околиски народен одбор "" Царево Село: 
Расходи Дин. 1.128.000,— 
Приходи Дин. 1.128.ООО, 

Околисшот народен одбор - Штип: 
Расходи Дин. 1.471.000/— 
Приходи Дин. 1.471 ООО," 

Член 3 
За изравненМе на буџетиве Ш на,родните одбе-

ри 1се одредујат следни-не -износи од републикан-
скИге 1И( сојузните приходи, кои што ќе се каплан ат 
на .швнЅа!Иа1 етер периода в /цоф: 

а) — од (наплатениот дајн.ЈС на доход со ис-
клучениве на данокот на доход од работниците и 
службенициве: 
на Градскиот народен одбор - О ќоше 90% 
на Градскиов народен одбор - Битола 40% 

да ГрВДскио/г народен одбор - Куманово 65% 
Ш Градскиот народен одбор - Охрад 90'Vо 
т Градскиот -народен одбор - Прилеп . 35% 
на Градскиот народен одбор - Струмица 90% 
на Градскиот: народен одбор - Теново 55% 
на Градешег народен одбор - Т. Велес 35% 
на Градскиот народен одбор - ШШп , 90% 
на Околискиот народен одбор - берово 60% 
нја Околниот народен одбор - Виѕтгол-а 90% 
на Окол^скШт народен одбор - Брод '90% 
на ОколтШиојг! народен одбор - Г Ш т а р 
т Околискиот народен одбор Дебар 90% 
на Околискиот) народен одбор - Гевгелија 40% 
на Околискиот народен одбор - Г. Петров 30% 
на Околискиот народен одбор - Кавадарци 90% 
Ма' Околискиот народен одбор - Кичево 50% 
на Околискиот народен одбор - Кочани 50% 
на Околискиот народен одбор -- Кратово 50% 
н,а Околијата дар оден одбор - Крушево 90% 
на Околискиот народен одбор - Кр. Јоланка 900/о 
на Околискиот народен одбор " Куманово 40% 
на Околискиот народен одбор - Охрид 90% 
т Околискиот народен одбор - Прилеп 90% 
на Околискиот народен одбор - Радовиш 90% 
на Околискиот народен одбор - Ресен 70% 
Жа Околискиот народен одбор - Скопје 40% 
на Околискиот народен одбор -- Св. Николе 900/о 
на Околискиот народен одбор — Слепче 90% 
на Околискиот народен одбор - Огруг а 70% 
на Околискиот народен одбор - Струмица - - 30% 
на Околискиот народен одбор — Титов Велеле 90% 
на Околискиот народен одбор - Теново 60% 
на Околјисмиш: народен одбор -- Царево Село 90% 
н!а Околискиот народен одбор - Штип 90% 
6) - од наплатениот данок на! промет на производи: 
на Градскиот народен одбор ^ Скопје 20% 
на Градскиот ?(Продан одбор - Батола 200/о 
на Градскиот народен одбор - - Куманово 25% 
н,а Градскион! народен одбор - Охрид 80% 
на Градскиов народен одбор - Прилеп 200/о 
на Градскиот народен одбор - Струмица 80% 
на Градскиот Изроден одбор - Тетово ГО% 
на Градскиот народен одбор ^ Т. Велес 10% 
на Градскиот народен одбор - - Шти-п 80% 
на Околискиот народен одбор - Берово 50% 
на Околискиот народен одбор - Битола 80% 
на Околискиот народен одбор - Брод 80% 
на Околискиот народен одбор - Гостивар '80% 
ца Околискиот народен одбор - Дебар Ж)% 
на Околискиот народен одбор - Гевгелија 20% 
на Околискиот народен одбор - Кавад,арци 80 /̂е 
Ш народен одбор - Г. Петров 20% 
на Околискиот народен одбор - Кичево 25% 
на Околискиот народен одбор - Коча^ни! 20% 
на Околискиот народен одбор " " Крушево 80% 
на Околи^јШот жроден одбор - Кр. Паланка у0% 
на Око,тсшф дароден одбор - Куманово 40% 
на Околиш̂ојТ' народен одбор - Охрид 800/о 
на Околискиот народен одбор - Прилеп 80% 
на Околискиот народен одбор - Радовиш 80(/о 
на Околискиот народен одбор - Ресен 80% 
на Околискиот народен одбор - Скопје 20% 
на Околискиот народен од%р - Св. Николе ВО̂ /о 
на Околискиот народен одбор - Слепче 90% 
т Околискиот/ народен одбор - Струга! 80% 
Ма Околискиот народен одбор - Отру даца 20% 
на Околискиот народен одбор - Т. Велес 80% 
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да Околискиот народен одбар - Тетово 20% 
на Око^кИого народен одбор - Царево Село 80% 
на Окдошкиот народен одбор - Шшп УДО/о 

Член 4. ! 
На основа со ова Уредба 'одобрение вкупни 

изнеси да приходите м расходите за -периодот 
ПУОрЏ - трт Ш47 гдена, шврџшиге одбори, ќе 

шаи; решенија, до крајот н;а овој месец, 
з?а цјри^рецѕџа ^ џ ц т т р а њ е ш основ предлог --
буџетите на нЈз^бдацт^ одбори, 

Член 5 
Доколку со о^аа! Уредба не е 'Ишку предвид 

дено Ч^рру^н^о да расходите и приходите во 
перидот Јануари^март 1947 година, ќе се при-
мтуЏш прописи^ по кои1 се лостапуеше при из-
ѕрдеу^ето на буџетов за 1946 година. 

Члш 6 
Доколку во текот Ш периодот јануари - марг 

1947 година ќе бидагг донесени прописи со кои 
што се (укадујат н а споетат поедини мадлен?ива 
или дантови, Мишагерог да фишжимте в о согла 
ене ш Иредседал^тОл а Владата на НРМ, може пред 
видените кредити: со ова̂ а) Уредба во целост или 
поодделно да го пренесе на овие оршн^ на држав-
н а упрдеа со кол што аде ќе бид^г припоени) од-
носно на кои што ќе бидат преесени нивните 
функции. 

Член 7 
За извршуељето на задалоцадге поставени со 

стопанска и т н , -надлежнине наредбодИгелИ', со 
етерот на финансиите, можат да вртат пренесуе-
Предкодно одвееле (На Планетата Комисија и МишЈ 
Ње, (трмѕш^ање) на/ кредитите предназначен,и за 
финансирање на државното 'стопанство и за нивен 
ашцвд во рамките на плавата I од тро месечниот 
план на расходите Јануари - март 1947 година. 

Чл. 8 
Установите кои што ќе бидат прогласени за 

стопански уст^новм, ќе располагаат само сто 
т со своина приходи спроти одредбине на чл. 30 
од задои за! буџетот и припоиле, ки ш?го 
ќе бидат донесени за исполнение да-буџетот. 

Член 9 
Утврдените 5% резерви од личнине расходи, 

наредбодашелите можат да ги пропаѓ само по одо-
брение ца адлежинот ордан за систематизација). 

У штеди ма личните расходи по републжан-
скиот буџод подни шата со извршената система 
тадаздд одат во полза на Резервниот фонд и Вла-
дава. на НРМ. 

У штеди на личните расходи ио^тшмши по из-
вршенана да^тематизадај л, агарешидоие надлежни 
зз поставуеље на државните службеници можат 
да ги продал да деда на уШшредуењеи(о ш с,луж-
бата и подрбруен^е го условине на работата. 

Член 10 
Исплаши (навршени 3-1 сметка на буџетот за 1947 

година во време од 1 јануари до донесуењет0 н-л. 
бћфјз Уредба, ќе се раѕсходујаЈГ на перет соодветни-
ов крадат, предвидени за периодов јануа-ри - март 
Ш 

Член И 

Се овлаогуе Министерот на финансиите да да-
ва п'олм!зчеша на оваја Уредба. 

Член 12 

ОвјаИа Уредба, има обвезна кила од 1 јануари 
1947 година'. 

МинЈие^ер на: фШанште, Потпретседател на 
Д. Џамбаз, с. р, Владата на НРМ 

Љ. Арсов, с. р. 
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Врз основа на чл. 3 ст. / од Законот за решава 
ње иГмотниге спорови преку државна арбитража! 
Владата на Народна Република Македонија Ја про 
пишуе следната 

УРЕДБА 
за образуење државен арбитражен совет при Вла-

дата на Народна, Република Македонија. 

Член 1 
При Владана на Народна Репулбит Македони-

ја се образува државен арбитражен совет, кој што 
се состои1 од постојани ,и повремена членови. 

Постојаните членови се арбитри еди што ги 
нОјстаЈвуе и рѓврешјуе Влѕадлјпа на Народна Републи 
т Македонија за редовно вршење на оваа долж 
ност, а повременине членови се арби)триг-поротаи 
ци кои Ш)10 влегуат во состав на арбитражниот со 
вет з'а' решјавање на кон-кретен спор. 

Одредуењејго на арби(трите-поротници се вр 
ши на штт 'одреден во чл. 6 од Законот за реша 
вање имотнине спорови преку државна арбитража. 

Член 2 
Државниот ајрбитрје^жен совет од чл. 1 на оваа 

Уредба е подлежен за решдаање на сине мегјѕусоб 
и в имотни спорови: 

Во кои што се едрата или обете странки држав 
ни органи) или усташда нед Народна Репулбмка: Ма-
кедонија односно државни стопански преднрија-
тивз од републиканско значение; и 

Во кои што се иднајКа! !и(л;и обеие странки меше 
вите пр.едпрИ1Ј!,атиЈ1а, преипријатија под секвестар и 
пРедпри1јати!ј,а под управа, кои што се давогјаа.г 
под управја^ на државнине органи, на Народна Ре-
публика! Македониј,а ши овие органи им даваат 
план на продукша^ или план на работењето и 
вршам' над нивното работења. 

Член 3 
Посишнјат-а пред арбјитр/ажнадаг совет, до труе-

ње одлука) и извршуењето одлуките на арби^граж 
ниот совет се предвидени! во Законит' з!а решавање 
имотните спотови преку државна ЕЈрбипража. Др-
жашиОгЈ арбитражен совег при В дадат а на Наредна 
Репјулбика Мѕкедонија!, во својаѓка работа, ќе г " 
примееуе прописигге на то ј Закон. 

Член 4 

ОваЈа Уредба влегуе во дала со деногг не; обје-
вуењето во1 ^ Службен весник на Народна Репубти-
т Македониј,а. 
Министер за индустрија Претседател на Владата 
и рударствогго на; НРМ на НРМ 

Ниш, Г. расадев с. р, Л̂  Кодшиевски, с. р, 
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71 
Врз сионов^ на чл. 3 ст. И од Законуг за реша-

вање имотните спорови преку државни. арбитража, 
Владата да Народна Република МНчедсоит ја п р о 
пишуе (следната 

УРЕДБА 

За оснивање државник арбитражна совет и шл 
подрачјето на Народна Република Македонија. 

Член 1 
На подрачјето на Народна Република Македо-

нија се осДОв;а\агг држјави арбитражни совети при 
градските народни одбори да градовине: Скопје, 
Битола и Шпип. 

Државнион арбитражен совет стрм Градниот 
народенн одбор на град Скопје е место надлежен 
за градовите: Скопје, Куманово, Теново и Титов 
Велес и околиите: Скопска,1 Гјорче Петровска, Гев-
гелиска, Гостиварска, Дебарска, Кавадар(ша,% Крм'-
во Дал аначки, Кумановска, Тетов,ска и Титов Ве-
лешта. 

Државниот арбитражен совет ,при Градскиот 
народен одбор на град Битола е место надлежен 
за грбовите: Битола, Охрид и Прилеп и околиите: 
Битолска, Бродска, Демир Хтоарска, Кичевска, 
КрушевКМ, Охридска, Прилепска Ресенска и 
Струшка 

Државниот арбитражен совет при градска? 
народен одбор на град Штип е месиме (надлежен 
за градовине: Штип ,и Струмица од околиите: Бе-
ровска, Кочанска, Кратовска Радовишка, Св, Ни-
колска, Струмдака Царево Селска и Штипска. 

Член 2, 
Државните арбитражна ковени при народните 

одбори од чл. 1 ст. I на ова Уредба се надлежни за 
решавање мегјусобниге (спорови на државните ор-
гани да админи1стр1а!г1ивно-ггери1т1оргл:ални еданицм или 
установа односно на државнине с тонески! предпри 
гатхда од локално значеше, да мешовитите пред-
пријдтмја, на предпријатија под секвестар и прет-
пријатија под управа кон тшо се н/лвогј,аа(г под у-
права ада државни е 'оргши ;ијН! адмшиотрагдашо-те 
риториалглјпе единици или овие органи им дј:)ва;ат 
план на продукцијата или1 план т работењето и 
вршат надзор !к!ад нивеоио работење. 

Постапката пред арбитражниот чл.З совет донесе 
ење одлука м извршувањето' одлуките на арбитраж-
н и ^ 1сове(г се предвидени во Закони за решавање 
имотните спорови преку државна арбин ража. Др-
жавниве арбитражи совета при градските народни 
ќе ги применат прописите на тој закон. 

Член 4 
Се задолжават градските народни одбори на 

градовине^ Скопје, Батола и Штип да во срок од 
обЈ'!а)вуењат1о на ова Уредба ВО Ј) Службениот вес-
ник" на Народна Република Македонија назначат 
постојани членовп-арбИ1р)И) при1 државниот арбиира 
жен сове,т за територијата им одредена со чл. 1 нп/ 
ата а Уредба. 

Член 5 
Оваа Уредба, влегуе во сила со денот на соја, 

вуењешо 'во " Службен весник" на Народна! Републи 
ка Македонија". 

Бр, 1724-Скопје 18 П 1947 година 
Министер за индурирмјМ Претседател на Владова 
и рударство, а НРМ. на НР Македонија 

Инж. Г, Василевски, с, р. Л. Колишевски ^ ,р, 

72 
На основани^ чЛ. 44 од Правилникот за накна-

да р а з н о т о За селидбени патуења и селидба на 
с т р у и в е службеници, на службениците на с^1уз. 
сообраќајни и други самостојателнА установи V 
бр. 3565 од 22 мајј 1945 година по предложена на 
Министерот на финансиите на НРМ - Министер-
скиот сове!4 Ма Владата на НРМ пропишав 

ПРАВИЛНИК 

за измена и дополнуење па Правилник за накнада 
на разноските за службени палења и селидби на 
држ. службеници во НРМ. 

Чл. 1 ' 
Ст. 6 чл. 7 се укинуе, 
Ст. 7 сшануе 6); 
С!̂ . 8 с\г(31нуе 7); 
Се додава нов став 8) ко ј шго гласи: 
8) за теренска работа се плакјл теренск-и дода-

ток . 
А - Терен):к1а работа вршаГг оше стручни ра-

ботници, н^мешјтадицм и службеници коед ги и: ; 

праќаат надлетаната, установете или управиве на 
првтприј^пијата! на повремена ргбшко со определе-
ни задишам !и кои што \ја' вршат свогапа стручна 
работа ван местото да! сво јот постојано работења 
на некаков обект или! терен, (ќе трае подолго од 10 
дена. ' ј 

На иМе. нак,нада н,а трошковите проузрокјуени 
со работела н,а терен мм припаѓа дневно терен-
скиов додаток И! тов!лѓ: 

а - з а првите деј:ет дена во мелови) одредени 
со решението на Владар на НРМ (Сл. весник на 
НРМ бр. 22/46) и 

б - з а о!:Т!ан!а^ото време, без оглед на движе-
н о т о од место вјо место и пропиеше за разредите 
на скапотијата; 

на стручњаците (инжен,ери, ^техничарите, агро^ 
ноМ'И\пе лекарче, геоменр^ге, геодетите, и сл. како 
'И на стручниве раководители на рабови !е (од 90— 
120 дДн.; на сјфучнЛе работици од 60—90 дин. и 
на персоналот што врши административна и дру-
га помошва 'служба од 50—70 динари!. 

Б "" Во случај к)аде работат"1 на теренот се 
врши периодично како соста-вен дел не редовнагги 
работа н^ односниот службеник ади ра-ботник во 
границите да неговата теренска единица му при-
паѓа теренски додаток по претходнава точка (под 
б) но највеќе за 10 дена в,о месецот, 

В - Во случај к'аде ш)ш службеницине и работ 

ирците можшг оекодневно по 'извршената р/абота/ 
на терен да се вратат во местото на своето слу-
жбуење Им припаѓа покрај подвоенине трошкови 
ЗСУ/с од теренокик)г додаток ()гоч. А под б) ако. би-
ле на работа до 12 седаггн и 50'^ од то ј додапок ако 
биле на работа поведе од 12 едаии. 

Г— 'Дека природна на работана и триЈИИкигге 
на теренот овозможуваа4 паушал^рање, ор^зкот 
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надлежен т одредуење височината на теренски-
от додаток меѓу предвидеше максимум и ,мини-
мум, ќе го одреди! теренскиот дјОд^јк. во пауша-
лен. месечев износ, нОдСв^аа да не може да го пре-
мина. предвидеШот максимум, 

— Височината ада ^теренскиот додаток меѓу 
предвидениот минимум и максимум ќе, Џ одредуат 
во еекш поедини клучар ,да теренската работа с т -
решиадпзј ва односното државно надлетало, уста-
нова или преГппрИ!Ј0Т!И!је. За определувало па те-
ренскион1 додаток мораат да земаат во оглед си.те 
опШК^ателсЈгва кои шм1о влијпвт на Јтрошжовиг/е на 
животов ш односниот терен (на пример: да, ли! по-
е т и оргјашаано снабдеше, менза, обезбедени 
ж ш и ш ^ , да ЛИ ве врат работа во населени, или 
^^^(аелеш ме-ста, да т само Во едно место, !или 
т^врен !Илји1 с(о дв^жение од мев го во меств Или од 
^ р в н на терен и гг. Н.) Одлукава зв\ височ^атја на) 
^рецекЈиош додаток мота детално да се образложи 
И Пред јупатуењето на теренска, работа да им се 
Ѕајоѓ1цкт м еДнбшии^ службеници и р^бо^ни^и. 

Чл. 2 
( У 1 чл. 8 менува И' гласи: 
Времето аз дневница се смета ол саатот на 

Повагашето до чассл на повраќањето. За секој пол 
шр 24 чааз: до за сОТѕрМзмснг под 24 а поеку 1в 
п р и ш т цела дневница, за о ^ токот од 16 а по-
малку но преку 8 ча(са припаѓа половина дневница 
а за остаиакот од 8 ч п о л и к у часа не припаѓа 
дневниц,а. Ако делам пцуење трај ало пошшАу 
т 24 ча^а за в е т а р о т под 24 а преку 16 часа 
ако трагало 16, а помалку но преку 8 часа прип.аѓа 
полована дневница, 'ако трагало 8 и помалку часа 
не припаѓа дневниц.а. 

Чл. 3 
Во членот 15 се додава нов сг. 4 кој што 

гласи: 
Службеници повикани или преместени од Прет 

СедателствоШ шЈ Владата ма: НРМ или по негово 
согласив, кои што имагг фамилија на издржуење, 
адо ,во неговото место н,а службуење не добијат 
жилиш,те од на,длежна 1 жгдаинна. власт и за сво-
јава :ф^мил1иЦ'ај, што мора? да докажат со помада 
од ,тек влаот ќе им се исплатуе на име нашата 
за трошковите ,нјв одвоениот живеат износ од Дин 
800.-— до 1500.— месечна за сет.о вееме додека од 
надлежната жидашши власт' не доцнат жил иште. 
Височината на Иакнанада! преку минимумот до ма-
кдШмумои јја одреду е по предлог на ресорниот Ми^ 
нисггер - Претседателот на Владата да НР2М ш 
оглед та мечтите прилики и 'други опстојат е летва 
од влијание. 

Чл. 4 
Лицава кда не -е во држ. служба, ѕи работа 

ној врска со некој,а службена работа во местово 
ма -нивното живеење, жмаЈац! право на дневница по 
25."" дан. на час, ако р^бо^ата н е гграе повечку од 
4 часа̂ ; ако работата трае подолго, т оѓа) Им приј-
паѓа дневница од 150.— ДВДјЗои зј1Т ден. Ако рабо-
тата непрекината трае потече дена, за последен^ 
ден на работа!'а потпаѓа дневната по 25 / - дш,здој 
Ш аде за време по хуфо од 4 ч!аса; 'инаку припаич 
пола. дневница, Кшо цел ден работа се зема ра-
ботното-береме на дадлешжвдто во чија надлежност 
се извршуе служената работа. 

На лице т виши стручни квалифнкгдои (ин-
женери,, Лекари! и сл.) може дневницата да се опре 
дели до 50.— див. да чак,односно 250.— дин. на 
ден. Висини:Ја на дневницата ја определба орган, 
кјој да в)?.: наредба за одвоена работа. 

Чл. 5 
Симе окружие^ граден^ и околиски народна 

одбори се должни да во срок Од еден месец Но? 
еле обнародуељето ва оводо Правилник, донесат 
свои решенија За накнада од патни1 трошеви з^ 
своите службеници Односен ) да доееггшни реше-
нија гМ саобр,азат со ов;6н "^јравилниѓс. 

Чл. 6 
Овом Правилник с1 (апуе во сила Со д^нот на 

обрнародуен^то во „Служ-бен нешиќ на Надое-
на Република Мј?(кедо^иуа" ќе се Приме^уе од 
кћ-1946: 
Бр. 14.09(5 2^X11-1940 

Скопје 
Прегледате л на Владата; 

Л. Колишевски, с. р. 
Ми\н(41стер на фидаишит^ 

Д. ^ Ш Ш ) с Р. 

П 

На осНова^ие чл. 22 од Законот за Пензионира 
ње и востановуење праћото т пензија на службе-
ниците на бившите административно-ћолнтички еа 
моуправни единици на подрачието на Народна Ре-
публика Македонија пропишуам 

ПРАВИЛНИК 

за измена и дополнение на Правилникот за извр-
шуеше За^аног за пензионирање и востановуен,е 
правото на пензија на службениците на бившите 
админисративнО-политИчки самоуправни единици 
на подр^чието на Народна Република Македонија. 

Ча. I 
Чл. 3 од 11р1ВД11лшВДп за мввршуење Законот 

З/а пешионираике и востановуење правото на пен-
зија на службедадаге нга бившите админир,трт, 
но-;полиниички самоуправни единици! на подрачното 
на Н1:1родн13ј Република Македонија, се таменуе п 
гла1:1и: 

еДичии,те пензионер^ чии план^ биле одределе 
ани во соглјнсносјг \С(о одредбите за плативе на др-
жавните службеници влегуат1: по први пензиски, се 
нов оние лични пензионери кои што во часот на 
пенз^лнирањеао им имале плата од Ш група, 2 сте-
пен; во Други пензиски основ личниве пензи^нерѕи 
/со платја од IV група 1 степен; во крети пензиски, 
основ со пЉШ од IV груп!а 2 степен; во четврти 
пензи^де основ со плзда ,од V група; во пети пенз. 
основ со плата од V I гругиа; во ше(:тл пензиски 
основ со плати, од VI I I групна; во осми пенз. основ 
со плана од VI I I група; во десета пензиска основа 
со плагга од1Х група; во едиѕнаесир пенз. основ чи-
новнички приправници; со факултетска спрема; во 
двВДаеслг" пенз. '0!:ноа чиновници X група и звани-
ЧН1И1ЦЦ I ,фупа И Ч1И1аивШ1/Ц1И ПрЛШ1р̂1В1ШЦ1И со поп 
полна средна школа; во слрмнаеси^ пензиска! осн^в 
званичшѕци И и Ш група; (и чиновнички приправни-
ци со непо^полнт средна школа; во чепрнаеапн 
пензиски основ служители, 
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Пензионер%^ ш кои пгѓа пензијата и,м е опре-
делена согласно со Одредбите на Законов за Ш -
адВннцЈИТе и о):); делите државни! службеници од 
граг\јд(НСк)им^ ред од 11)23 го дни а, положајшта гру-
па за р1д(сп̂ редуеЊ)е г!о претходниот ст в во ефка 
^ 1јл. 8 од Законон; ^е ои^еделу^ ^ с.мисол на 
240, 250 1И 251 од Законот т ЧићбвнАцјиЈте чЈд 1931 
година. 1 

Останалите личш пензионери се распоредува 
во пензиски ој:н(),в по чл. 8 Од Законот како с)пеѓ-
дуе: во први пензиски основ влегуат они^ лични 
пензионери односно службеници, ш и тло во чга-
Сот на ,пензиони,рањето МЈМ, имале пла/га во месечен 
Износ прек!у Дин. 4 . 5 0 0 в , о други чДОја плјвта ^знесу 
е м преку 4.000.— до 4.5О0.— дин. месечно; во 
ггрЈеШи пиеку 3.100" до 4000— дчн.; во четврти пре-
2.700—дин.; во шести преку до 2.300— дан. 
2.706— д^н.; во шесјги преку 2.040 до 2.300 - д. 
во седми прек(у 1.900-- до 2.040—; во оС'ми преку 

— до 1.906 дин.; во девета преку 1.700— до 
1.860 - дин.; вб десета преку 1.500— до 1.700 -
дин; во еданаегЈли поеку 1.300— до 1.500— дин.; 
во дванаестјч! преку 1.206" до 1.30(К- дин. во 
иаесЈш преку 1.100— до 1.200- д,ин.; во чегфнаефи 
Фине, чи1)3) пл!з(т);1) ВО чипсот на пензионирањето им 
из^есуела до 1.100—динари Месечно. 

На пензионерите во бив. самоуправи, н2 кои 
што пензииве биле олредуани по пропадне доне-
сени пред 1 септември 1923 година (износот на пен-
зијата ќе се определуеод случаи4, до случај при! аде 
о!:вен услови^ 1а )по чл. 7 пасус 1 од Законон ќе 
се имаат предвид м ќе )се земе предвид и звањето 
односно должноста на односното чице во часон4 

н-а неговото пензионирање и според тода ќе се 
Определи МотвејшиоЈг (износ на личнана пензија по 
еден Од основите по чл. 8 од Законот 

На службениците на самоуправи, кои што 
се пензионирани пред стап уењ его во сила н\а Зако-
нот за! општините од 14 млот 1933 т на Законот! за 
градските општини од 22 Јуда 1934 г о д а спо-
ред платан-а. кој/а што била поголема од плакат?! 
којф би ја примале ,ако би при статусното во гил,а 
на овие закони! биле з1?)в1агзени во самоуправна слу-
жба како т пензионерине чш'а плајца несразмерно 
поголема ед пл^ТгИа ада соответните пропи ј ! н,а 
државните ^службеници, ќе мм се одреди пензиски 
основ по чл. 7 од Законот след собразуењето нп 
платнине на; вШкви пензионери со платиле предвиде-
ни за соо^еЈтч звања во заведените закони. 

Предниот' стив не 1се однесуе на пензии,верна е 
Ш бушите самоуправи на ком шт 0 пензијата им е 
определена по пропивте донесени пред 1-IX-1923 
година. 

Чл. 2 
Член 28 се укинуе. 

Чл. Зј 
Решенијата, донесени преди влечењето во сила 

на овие изменевдф, а ко,и 1ое обфанати со измене-
ни јата, Министерството на финансиите на НРМ по 
службена должност ќе ги замени со решенија. Со-
гласни со овие ^изменетите. На коржмцИге по 
вака! земенените решени^ ќе им сепсплаггуаЈг пензм 
(игге започнуваш од 1 јули 1946 година. 

Овои Правилник стапуе во (аиша од денон на 
обнародуењеЈто му во „Службен весник на НРМ". 

Министер на финансиите, 
д . Џ т ђ а џ с, р, 

П 

Врз обнова чл. 69 од Законот за ад^к^Ју^та 
а по предлог на Министерот ни п џ а ^ ^ ф ^ џј^Т 
дата на народна република М а к о д р о д ' г ^ 
Суе Следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

за образуење комисија согласно чл. 69 од 3%0ЈЅРТ 

за адвокаутурата 

Се образуе комисија од тодо члена за територии! 
јата на НР Македонија, согласно чл. 69 од Законот 
за адвокатурата, во одаја /Се одреду^ 

1. Боро Чушкар, пом. министер на вкјчкрешн^. 
те (работи на НРМ, 

2. Асен Групче, п, председател на Врховниот 
суд на НРМ, 

3. Бл.агој Попоски пом, јавен обвинител за НРМ 
КОхмисиЈј̂ па е должни во ЗЗДсожкиаг ф Ш . да наслада ЈсогЛасно чл. чл. 69 и 74 од Законот' зЗ 

адвокатурата. 
Ова Решение влег(уе во сила с,о денот на ^^Пе4 

суењето. Бр. 98 од 25 I 1947 годиш, Сфпје 

Миииотер на правосудието Председаасл на 
В, Калајџиски с. р. т Владата т НРМ 

Л, Колишевски, к. р. 

П 

На основаше чЛ. нЛ. 43 и 52 од З^рнот џ ЏЏАУ 
ење на народните судови, а по преДДОж^Ш Џ 
нистерот т правосуднето, Владата на Дарина 
Република Македонија на своето заседание т Џ -
нуар 1947 годиш го донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 

за укинуење на околискиот суд во Брод и оируж 
шот суд во Титов Велес 

1. Околискиот суд во Брод и Окружниот суд 
во Ти^тов Велес се (укинуат. 

2. Околиски суд во Брод и Окружнигт суд 
во Титов Велес да ликвидјирг^ш со свотата работа 
т \доцна до 25-11-1947 год. ' . 

3.. СудснајТа надлежност на кичевскиот ОДО' 
лирски суд се поошируе и на Бродскасја тдминн^ 
стративната околија, а. според новата) админиј:трдн 
тивна подела. 

4. Судската надлежност на Окружниот суд во 
Скопје се прошируе 'и на окол^јскијпе судови во 
Титов Велес, Кавадарци и Гевгелија, а судскѕјто 
надлежно^г на Окружниот суд во Штип се пррши-
руе и н!а околијскиоѕг /суд во Свети Николе. 

5. ОколиЈск1и0т суд во Брод сите несвршени 
предмети од т е п т о р и ј ж з н,а Бродската адмгини-
стр^тИвца околиј12(, отге свршени предмет, и овч.а" 
пијте дЅРкуменГПи и архивата по список д-а ги до-
стдш на надлежност на Околискиот суд во Кичево, 
а несвршените предмети! од месните одбода 1Кол 
се п(р1Жкључуг1Г, кон поилепск^па адЈУШтстрјзЈг^ии 
око,жија да се досПават по список м Околис^моц 
суд во Прилеп ада надлежност. 

6. Окружниот суд во Титов Велес Да ги доста 
ви по список на надлежност: 

'а) 'сѕигге несвршени предмет од територмј^^^ 
на Околи^скирт суд Св. Николе на Окру^ниаи суд 
ро цлтњ 
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6) сифе несвршени предмети од ѕергш)ри?Ј:та 
на Околиски не судови во Титов Велес, Кз.-г тмрци 
'И Гевге,лија како и с^те свршени предмета, 1̂ овч?1-
4^ите документ п архивава на Окружниот суд во 
Скопје. 

7) ОкодаЈјскшт суд во Брод ќе го предаде по 
список инвентаров т Околискиот суд во Кичево 
на чување и исползував, а Окружниот суд во Ти-
тов Веле: ќе го предаде по список инвентарот кг.! 
Околискиот суд во Титов Велес на чување м 
ползуење. 

8) Министерот' на правосудните се овластуе 
да издава нужните напатствија и наредби за испол-
нение на Она -Решение, нарочно во оДисј: на суд-
ските службеници /и Инвентарот на суденг. 

Ова Решение влепуе во сила од 1.11.1947 год 

Председател на владата 
на Народна Република Македонија 

Лазар Колишевски е. р. 
Министер на правосудието 

на Народна ̂ публика Македонија 
Васил Калајџиски с. р. 

76 
На осн,ование член 1 м 30 од Правилникот за 

потрошачки документа: за шабдуеше со рациони-
рани животни продукти и потреби на домаќинствата 
бр. 74528 од 13ЛХ.46 год. (Службен лигт ма ФНРЈ 
бр̂ ојЈ 76/46) и во врск-а; со иашгшствието бр. 3600 од 
16.11.1946 год. го издавам следното 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Излевањето на дажбице хлеб во рес Поран-
ете, мензитс, кујните и сл, м а да става искљу-
згиво срешту одрезјуешето на одрезцш е т хлеб од 
пдороцдочшпе карти за хлеб и брашно и това 
секое јадење еоотвенниот одреззк. 

2. Право на добивме хлеб по овој начин г т ж 
сите лица од териЅПорЈИјјаша на ФНРЈ кој ќе преста-
нат своигге ногрошачки карти за хлеб - брашно. 

3. Лицата кои' довагјат од местата маде што 
не е спроведела: купова система должни се пред-
варите л но' да Се обрјѕкјаи1 да најблискиов уред, од-
носно реферат зц рационираше каде ш?го ќе им се 
издаде потрошачка карта за хлеб - брашно со 
соответниоп број одрезци за хлеб, а н\?\ основание 
потврда на надлежниот народен одбор да е лицето 
исчжлено од СЈриЈСКОвиЈте да снабдуење 1;цоо оса ане 
ловечко од 15 дена; во това место, ида пак да по-
тврд да е дојдено по работа ако се бави! пеколно 
дена. 

Со ова де одменуе точка 3 ат. 2 од Н1апаташи-
ето бр. 25825 ед 30.Х1.46 год. Зададено од страф 
ова Министерство. 

5. Решеното влегуе веднага во сила. 

М и н и с т е р : 
на трговија и снабдуење 
(Д. Бојановски-Дизе с. р.) 

77 
КОМИСИА ЗА АДВОКАТИТЕ 

Покана на адвокатите и адв, кандидати 
Комисија одредена од ^ладИл на Наредна 

Република Македонка. во см.исол чл. 69. од Законот 
година: вклучително Лдосгатт на Комисија-та пиеме 
-ј - одговори на с до д Ал^е з 'м, 1. 

1) Општи), лични ги фамилијарни податоци: 
2) Во коги! месна и колку време боравел од 6 

април 1941 година до денеска, точно од кога 'ихдо 
кога и во кое место и аочда адреса; еко е бил во 
заробљеништво во кој логор од кога до кога и што 
е бил по чин; 

3) Со кѓжви работи! се бавел за време на оку-
пацијата); 

4) Ако \:е бавел со адвокатура со какви видо-
ви ш адвокатурскм работи) се бавел; 

5) Да ли бил лично ;и да ли) имал некого од не 
голата фамилија1 во окупаторска во)с^а или! во из-
дајничките редови; ^ ^ 

6) Да ли е после ослободуешецо ссудуан, /лиг 
шуеп' од слобода и земан на одговорност, од кои! и 
зашто; 

7) Да ли е бил во редовиве на НОВ и НОЈ, ИЛИ-
ЈА; Дада за време н-а окупацијата е ооЈл:1315от1уел с^ 
НОП; 

В) Да ли после ослободувавте е работел во 
државниот апарат и зашто Ја напуштил (таја работа 

9) Дај ли време на окупацијата е з^гтунрл 
страни дружества или) страни државјани против до 
машиве, ш и фирми коп? соработуеле со окупато-
рот или за окупаторот; 

10) Да да е после о^лобоДуењегЈЗ казну ен од 
страсна на судот за нарушени^ т редот ,на јавниве 
расправи и т поради подиесуеше на раѕнг-г предло-
зи ижалби од обест (или за какво друго дело? 

Одговорете требе да бвдагг поп шие ани своерац 
но, а за нивната ненад (ин имет 1и неточност ќе се 
сноси одговорност, 

Истовремено адвокатите, односно адв. канди-
дата тр!ебе да' преспав^ на комшш-Ј^па: 

1) Диплома нја наш правен факултет или не' 
стрифкциТЈгш и уверение за положениот адн. истм,г. 

2) Уверение за држјављшство, 
3) Увереле за бирачко право. 
4) Увереше' дај не е осудуван. 
5) Увереше за душевнот-о и физичко здравље. 
6) Увереше да не е под стечај 
Документите под 1 и 6 освен дипломата аребе 

да ни) престанат само адвокатите. 
Документиве д)л, се -достшт на следната адресен: 

До Претседателството на Владава на НРМ -
за Комисијата за адвокатите. Скопје. 

Скопје 22 II 1947 година' 

Од Комисијата за адвокатите и адв. 
кандидат при Владан-а на НРМ 
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ИСПРАВКА НА РЕДАКЦИЈАТА 

Во и Службен весник т НРМ'' аро\ј 2 од оваа 
година на страна 36 под бр, 17 ип ами ада е „Реше-
ние за формирање на дициплинските судови/ прм 
окружните судови и Министерството на прајвооудјие 
но на НРМ. Во замавнете на Решението и потраело 
вон: (Направен е следен пропуст." Текстуално стои 
следете: " , 

" „ Мниистерст вото на правокудието на НРМ хако 
надзорен орган над судовите, а на основате член 
70, ст. 2, А, и 7 од Законит за државни службени-
ци до Решението; на Президиумот на Сојузново На-
родно собрание на НРМ бр. 765 од 10 IX 1946 го-
дина донесе на ден 2 јЕнуар 1947 година следното 

Р Е Ш Е Њ Е 

за формирање Министерство на правосудиегт 
на НРМ и дисциплински судови при окружните су-
дови" 

а реба да стои: 

„Министерството на правосудието на НРМ ка-
ко надзорен орган над судовите, а на основа член ' 
70 СЈГ. 2, 4 И 7 од Законот за државните службени-
ци и Решење/то на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ бр. 765 од 10 IX 1946 година донесе 
на ден 2 јан-уари 1947 година следното 

РЕШЕНИЕ 

за формирање дициплински судови при) окруж 
ните^ судови и Министерството на пррвоеудието на 
НРМ" 

Се ,молат претплатниците да ја извршат горна-
ва исправка. 

Од Редакцијата на ,,Службен весник на НРМ" 

ДО СИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ 

„Службен весник на НРМ" се петраша: ни 1аите 
установи, народни одбори и нивните поададачеи 
служби, училишта и кооперации и на сите претури 
јлђгија во Народна Република Македонија. 

Се молат ситеа претплатници, да до, крј 
на месец ма,р)т гг.г. извршат нретплатуењето на 
„Службениот весник на НРМ" за да не им се спре 
понатамошното иснрјакјање на весникот. Претпла-
тата се испраќаа преку Македонска стопанска бан-
ка — централа на Народна банка на ФНРЈ' Скопје 

на чек, сметка бр. 8—801—429 или преку пошта 
со поштенски паричен лтог т адреса: Редакц-ија 
и админнстрсција на „Службен ;веоннк на НРМ" 
Скопје, Маршал Тито ул, бр. 10. 

За народните училиштата треба да претплатата 
е внесат, просветите оддели при околиските и 
градскине народни одбори. 
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