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Бр. 31 Скопје, четврток, 14 октомври 1948 год. Год. V 

ракописите се исправаат во дупликат н а адреса. „Службен 
в©он*1к и«. НР Македонија" Пошт. фах. 51: Скопје. Ракопи-

сите не се враќаат . Телефон на редакцијата и 
администрацијата 696. 

Овој број чини 2 динари. Претплатата за една година 
износи 250 динари за едно полугодие 125 динари 

Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. — Централа 
»а НРМ — Скопје 8.905.812. 

213» 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата на дополнување 

Уредба за принадлежностите на државните службеници н а 
Н. Р. Македонија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА ЗВАЊАТА ОД 

ФИНАНСИСКА СТРУКА: ПОМЛАД КНИГОВОДИТЕЛ И 
ПОМЛАД КРЕДИТЕН КОМЕРЦИЈАЛНА 

1. Основните плати за звањата од финансиска струка 
помлад кредитен комерцијалне^ предвидени во чл. 3 од У-
редбата за принадлежностите на државните службеници на 
Н. Р. Македонија се менуваат и се одредуваат во следните 
износи: 

а) помлад книговодител — — Дин. 3.500—4.200, 
б) помлад кредитен комерцијалист Дин. 3.500—4.200, 
2. Платите по оваа Наредба к'е се исплатуваат од 1 

август 1948 година. 
3. Службениците кои што на денот на влегувањето во 

сила на оваа Наредба се затекнале во звањето помлад кре-
дитен комерцијална и приправници на звањето помлад кре-
дитен комерцијална к'е ги примаат порано одредените пла-
ти. 

4. Оваа Наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на НРМ". 

Бр. 11996 од 16 IX 1948 год. Скопје. 
Претседател на Владата на 

Н. Р. Македонија 
Л. Колишевски е. р 

2 1 4 
По укажаната потреба, а со цел да се оспособи стручен 

воспитен кадар за работа во детските домови в детските гра-
дини, Министерот за просвета на Народна Република Маке-
донија, го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКА ЗА ВОСПИТАНИ ВО 

ДЕТСКИТЕ ДОМОВИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 
1. На почетокот на учебната 1948/49 тодина во Учи-

телепата школа во Скопје да се од редовните ученици во III 
сеас оддели една паралелка од 40 ученици чо која што к'а 
се спремаат воспитани за деца во детските домови и дет-
ските градини. 

2. Во оваа паралелка к'е се работи по изменетиот на-
ставен план и програм пропишани од Министерот за просее™ 
на Народна Република Македонија. 

Ѕ. Ова Решение влегува во сила од денот на објавува-
њето ве „Службен весник на Народна Република Македо-
нија" 

И бр. 10421 од 24 септември 1943 год. Скопје 
Министер ѕа просвета 

Д Миее е. џ. 

2 1 3 
Врз основа чл. 4 точка 4 во врска со чл. 17 точка 3 од 

Законот за Петгодишниот план за развитокот на народнога 
стопанство во Народна Република Македонија во годините 
1947—1951, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО БР. 8550 ОД 

13 АВГУСТ 1948 ГОД. 

1. Во точке 1. став а) редниот броЈ 12 се изменува и 
гласи: 

„12. а. Подмочани — ресенска околија" 
2. Точка 1. став б) се дополнува така да по редпи»т 

бр!ој 13 се додава: 
14. е, Крани — ресенска околија 
3. Точка 1. став в) се изменува така да редниот број 

14 станува реден број 15 а редниот број 15 станува реден 
број 16. 

4. Ова Решевте влегува во сила од денот на објавува, 
њето му во „Службен весник на Народна Република Мз-
седонија". 

I бр. 10351 22 IX 1948 год. Скопје 

Министер за просвета 
Д, Мире е. р. 

2 Ѕ О 
Врз основа чл. 4 точка 4 во врска со чл. 17 точка 3 од 

Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното 
с\оланство во Народна Република Македонија во годините 
1947—1951, го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА СЕДМОЛЕТКИ И ПРЕИМЕНУВАЊЕ 

НА ДОСЕГАШНИТЕ ВИШИ ОСНОВНИ ШКОЛИ 
ВО СЕДМОЛЕТКИ 

1. Се отвораат седмолетки во следните места: 
а) со македонски наставен јазик 

1. е. Буково битолска околија 
2. е. Велушино битолска околија 
3. е. Гавато битолска околија 
4. е. Добрушево битолска околија 
5. е. Старавина битолски околија 
6. е. Цапари би!олскз околија 
7. е. Бистрица битолска околија 
8. е. Владимиров" беровска околија 
9. е. Русиново беровска околија 

10. е. Пехчево беровска околија 
11. е. Брод бродска околија 
12. е. Богданци Гевгелиска околија 
13. е. Ва гандев« гевгелиска околија 
14. е. Миравци Гевгелиска околија 
15 е. Стојаков« Гевгелиска околија 
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16. е. Негорци 

17. «. Нови Дојран 

18. е. Г . Петров 

19. е. Драгоманце 

20. е. Строен ја 

21. е. Кр<вогаштаки 

22. е. Ропотово 

23. е. Тополчани 

24. е. Босилово 

25. е. Ново Село 

26. е. Драчево 

27. е. Љубанци 

28. е. Мазари 

29. е. Ракотинци 

30. е. Богомила 

31. е. Градско 

32. е. Извор 

33. е. Теарце 

34. е. Тработивиште 

35. е. Радибуш 

36. е. Смилево 

37. е. Слепче 

38. е. Доленци 

39. е. Горна Бошава 

40. е Дреново 

г е в г е л и с к а околија 

г е в г е л и с к а "колије 

г'орче петровска околија 

кумановска околија 

прилепска околија 

прилепска околија 

Прилепска околија 

прилепска околија 

струмичка околија 

струмичка околија 

скопска околија 

скопска околија 

скопска околија 

скопска околија 

т. велешка околија 

т. велешка околија 

т. велешка околија 

тетовска околија 

пзревоселска околија 

ириво-паланска околија 

дсиир-хисарскз околија 

демир-хисарска околија 

демир-хисарска околија 

тиквешка околија 

тиквешка околија 

41. «. Демир Капија тиквешка околија 

42. е. Ваташа тиквешка околија 

43. е. Росоман тиквешка околија 

44. е. Мрзен Ораовец тиквешка околија 

45. е. Бешиште тиквешка околија 

46. е. Облешељо кочанска околија 

47. е. Зрновци кочанска околија 

48. е. Виница кочанска околија 

49. в. Блатец кочанска околија 

БО. в. Оризари кочанска околија 

31, е. Белчиштс охридска околија 

52. в. Врбјани охридска околија 

53. е. Косел охридска околија 

54. е. Карабинци штипска околија 

55. е. Љубојно ресенска околија 

56. е. Царев Двор ресенска околија 

57. е. Јанковец ресенска околија 

58. е. Злетово кратовска околија 

б) со шиптарски наставен јазик: 

59. е. Врапчиште гостиварска околија 

60. е. Србица кичевска околија 

61. е. Стјруга струшка околија 

в) со српски натсавен јазик: 

62. е. Табановце кумановска околија 

2. Се преименуваат во седмолетки досегашните виши 

Основни школи отворени со Решение на Министерот за про™ 

*вета бр. 2569/47 и тоа: 

1. е. Манастирец 

2. е. Вевчани 

3. е. Лазарополе 

бродска околија 

струшка околија 

дебарска околија 

4. е. Ростуша 

5. е. Митрзшинии 

6. е. Пробиштип 

7. е. Романовци 

8. е. Цер 

9. е. Неманица 

10. е. Милетино 

11. е. Подареш 

дебарска околија 

беровска околија 

кратовска околија 

кумановска околија 

м зевска околија 

СЕ николска околија 

те овска околија 

радовишка околија 
3. Сите отворени и преименувани седмолетки к'е рабо-« 

тат по наставниот план и програм за седмолстките од поче.* 
токот на учебната 1948—1949 год, 

4. Ова Решение влегува во сила од денот на објпзува* 
љето му во „Службен весник на Народна Република Маке-, 
дони ја". 

I бр. 10352, 22 септември 1943 год., Скопје. 

Министер зг просвета, 
Д. М и р е . е. р. 

2.17 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за купуваше на зе*' 

мјоделски производи по сврзани цени од ситните земјоделски 
стопанства, а по претходно согласив со Министерот за трго-* 
вија и снабдување на ФНРЈ и Претседателот на Привредниот 
совет на ФНРЈ , издавам следен 

Б И Л Т Е Н Б Р . 9 
ЗА СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ К»Е СБ 
ОТКУПУВААТ О Д СИТНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

1. 
1) ТАВАНСКА ТРСКА ' -

I класа по цена до 5 дин. 1 квм. 
II класа по цека до 4 дни. 1 квм. 

2) РОГОЗИ: 
I класа по цана до 15 дин. за 1 квм. 
II класа по цека до 12 дин. за, 1 квм. 

Предните цени се подразбира франко пункт на откуп-*. 
ното претпријатие. 

2. 

Овој билтен влегува во сила од 16 IX 1948 год. 

Бр. 13476 17 IX 1948 год. Скопје 
Министер за трговија и снабдување на НРМ 

А. Каневче е. р. 
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