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Н а Основаше на чл, 44 од Правилникот за надокнаде 
(Вие на разносите за службените патувања и селид_ 
Ј5ите на сојузните службеници на сојузните саобра-
Кјајни и остарали установи од 22 V 1945 год. и Решс-

Гето на привредниот совет V бр. 3912/24 IV 1946 год. . 
пр иредложение на Министерот на финансиите. Ми 

Нигерскиот совет на ПРМ донесуе 
РЕШЕНИЕ 

за дневниците за службени патувања на службе 
Шините во Народната Република Македонија и ра-
ботниците и намештениците кои што се исплатат 
Ао Уредбата за регулирање надниците и платите на 
^работниците и намештенмците од 20 април 1945 год. 

1) На службениците нд Народната Република Ма 
Кседонија за службени патувања во границите на др_ 
Плавата припаѓаат следните дневници; 

а) на службениците од I до IV пол. група 2 степен 
ЈДинара — — — — — — — — 220.— 

б) на службениците од V до VIII пол. група и 
Приправниците од VIII пол. група Динара 200.— 

1 в) на службениците од IX до X пол. група и при 
Правниците од IX пол. група Динара — — 180— 

г) на приправниците од X пол- група, званичници 
Ѕе. служители^, дневничарите надничарке и работ 
Вичите кај републиранските установи Динара 160.— 
• 2) На вамештениците и работниците кои се ис-
јилатуат по Уредбата за регулирање »а "надниците 
јр платите на работниците и намештениците од 12 ап-
рил 1945 год., за службени патувања во границите 
На државата а Ил име накнада им припаѓаат след-
ните дневници: 

а) на намештениците чија редовна месечна плата 
ца работниците чича месечна заработуачка (пресмета-
нана основнине вардените саати« надници за 25 дена) 
Лзнесуе преку 4.500 динари • Динари — — 220.— 

б) на намештениците чија редовна месечна плата 
а на работниците чија месечна зарабоуачка изне-
л е преку 3.200 до 4.500 динари Динар« — 200 — 

в) На намештени^ите чија р е д о в н а плата 
в на работниците чија месечна заработуачка изне-
л е преку 2,500 Динари — — 180.— 

г) на намештениците чија редовна месечна плата 
а на работниците чија месечна заработуачка изнесуе 
{(реку 2.500 до 3.200 динари Динари — — 160 — 

Во •поглед на условите од кој што се одредуе 
службено пакување и дневници на намештениците и 
работниците ке се применуат сходно прописите на 
Правилникот за накнадата на разносите за службе-
ните патувања и селидби МФ I бр. 3081 од 12 јули 
1945 г. в,Сл. весник" бр 13 од 13 ^ули 1945 година). 
, Поголемите дневници ке се исплатуат само од 
кредитите предвидени за патни трошкови односно 
уштеди по другите кредити, под услов да пред ан-
гажирањето се добие одобруење за поголемуење кре 
Китот од уштедите. 

Оваа Решение влезуе во сила од 7 мај 1946 година 
на финансиите 

Р. 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. Колишевски, е. р. 
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На предлог на Дирекцијата -иц градежни мате-

риали при Управата на државните купо-продајни ди-
рекции и претпријатија за Македонија „Докуп" до-
несуам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се одобруе на Дирекцијата за градежни маге-

риали при Управата на Државните купо-продајни 
дирекции и претпријатија ^Македонија „Докуп" да 
може да отвори свои складови во: Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Битола и Куманово, кои складови ке 
бидат органи на Дирекцијата и ке се раководат од 
истата. 

Поблиски одредби за начинот на работата и ор-
ганизацијата на истите складови ке пропише поме-
натата Дирекција со посебен правилник, кој подле-
жи на предходно одобрење на Министерот н а трго-
вијата и снабдуењето. 

Министер на трговијата и снабдуењето: 
Д. Бојановски-Дизе е. р. 

153 
ПРАВИЛНИК 

за полагање на Дактилографски курс а издаден на 
основание на решението бр. 2066 од 18 IV 1946 год 

на овоа Министерство 
Чл. 1 

Целта на испитот е да покаже кандидатот дека 
го усвоил прописаннот наставен план з а дактило-
графскиот курс-

Чл. 2 
Да покаже солидно и брао чукање на машина « 

да на основание на това може д а стапи во стопан-
скиот живот. 

Чл- 3 
На испит се допуштат онија кандидати, кој го 

редовно посетувале курсот за определеното време. 

Чл. 4 
Пепито е устен и практично чукање на машина-

Чл. 5 
Кандидатот ке полага испит пред испитна коми-

сија која ке биде определена од страна на овоа Ми-
нистерство. 

Чл- 6 
Брзината на пишуењето на машина ке се Опре-

делува овака: до ПО откуцаја во минута доволен ,(2)» 
од ПО до 140 откуцаја во минута добар (3), ОД 150 
до 170 откуцаја во минута многу добар (4) и преку 
170 откуцаја во минута одличен ( 5 ) , 

Чл. 7 
На кандидатите кој ке го положат СО успех ис-

питот ке им се издаде уверение За издржаниот ИСПИТ, 
потписано од комисијата. 

Министер: Д. Бојановски — Д и в е* в« 
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Изменеше и дополнение на Правилникот и« држав-
ните трговски гимназии во Македонија з а учебната 

1945/1946 година ; л ( 

Во член 43 се измеле последниот став мЈѓчџ-
телите со недостаточен број часови, имат за допо-
лнение часови по горните оделенија на обиени "учи-
лишта во градот". Се изместува и гласи: „Учители 
те со недостаточен број часови ке д о п о л з а т часо-
вите си до максимум во други стручни, училишта под 
ресорот на Министерството на трговијата и с т -
руењето"-

Во член бб ставот,, — и каков поравителен 
испит требе да полага ученикот се изменува и гласи: 
„И каков дополнителен испит требе да полага уче-
никот -. 

Во член 69 оцената од поведението „Слабо 2" се 
изменува и гласи „Лошо 1". 

Член 72 се изменува и гласи: „Ако има оцена по 
еден или два предмета слаб (1), ученикот полага по-
прав ителан испит. П оправителниОт испит се полага 
од 5 — 10 септември. При болест ученикот може да 
посака одлагаше на испитот најмио™ до 15 октомври. 

Поправителен испит по јазиците, книводство 
со кореспонденција, политика, аритметика, трговско 
сметање и математика е устен и писмен, а п о ДРУ" 
гите предмети е само устен. Испитот се први пред 
3 члена КОМИСИЈА назначена од Директорот. Оцен-
ката од поправителниот испит се смета за годишна 
оценка- Ако ученикот и на поравителниот испит до-
бие оценка слаб (1) макар и од едниот предмет, 
остава во истиот клас. 

Член 74 се изменува и гласи: „Учениците свр-
шили успешно V клас на трговската гимназија се 
јавуват на матурскиот испит согласно наречен Пра-
вилник за тој испит. Ученици кои имат во V клас го-
дишни слаби оценки од еден или два предмета, се 
упатуват на поправителен испит од тија предмети во 
септемвријскиот срок. Ако на попрааителниот испит 
ученикот добие макар и од едниот предмет оценка 
слаб го повторува класот. А учениците положили 
поправителен испит во септемвријскиот срок, имат 
право да полагат матурскиот испит во таа септем-
вријска сесија. 

Министер, 
на трговијата и снабдувавте: 

1Д* Бојановски — Дизе* 
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ЗАПОВЕД 

№ 285 — 14 V 1946 под. 
Согласно писмото на Претседателството на на-

родната влада бр. 1370 од 22 II 1946 год назначуам 
Дисциплински суд при Министерството на просвете-
те вп следниот состав: 

1. Обвинител —- Тра тко Атанасов, началник на 
контролниот одел; 

2. Претседател — Димче Левков, началник на 
школство; 

3. Членови: Крум Точев, шеф на »нструктивниот 
отсек; Мане Манев, инструктор. 

Заменици: 
& ! Обвинител «— Д»митад Илиев; 
$ 2. П р е д а т е л — Климе Секулов; 
Ш з, Пленови: Теља Чеда и Љубен Далјановски. 
I1 Министер: Н. МИНЧЕВ, с.р. 
* Бр. 2358 

156 
Со оглед ма споени текстилните фабрики: „Ку. 

зман Јосифове^* — Питу", „29 ноември" и конфи-
окованите тектилни ф-ки „Тулбенд" и „Армаган" 
(Окр. Нар. суд Кр. Бр 57/46 г ) ке бидат порента. 
билни и порационално искористуени донесувам 
следното 

РЕШЕНИЕ 
1) Текстилните ф-км „Кузман -Јосифовеки —-

Питу", „29 Ноември" и конфискованите текстилни 

ф-кн „Тулбев®" М „Армаган" се спајам 
лредпријатне. /• 

2) Името на предпрцјатието ке 
Јовановски — Пету". 

5и 3) Пред да се изврши опаѓањето, еско«; 
Јј̂ тир »је требе да заклучи книгите и 

в * * 

4) Новоформираното предпријатие хе ина 
книговодство. 

5) Техничките работи околу опаѓањето 
свршат во ©рок од 20 дена од денот на приемов 
овоа решење. 

6) За стореното да се поднесе писмен извештј 
(протокол на ова Министерство. 

е . Ф, — е . н . 
Министер за индустријата и рударста 

Инж. Г. Васиљев е. р. 
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СООПШТЕНИЕ • 
нд Министерството на индустријата иа ФНРЈ $ 

за доставувавте на податоци за усовршената, 
вини во техничките пронајдуваа во работата на 
дустриоките и други привредни претпријатија вл ' 
тентната управа при Министерството на индустрии 
та на ФНРЈ. 

Во работата на обновувавте на нашата земј 
работниците и техничките стручњаци да се задоео^ј 
лија само со обновата на оштетените претпријатија т 
со створуење на условна за нормална работа ввј 
»сште, а со своето завземање и поставував сиггеЛ 
во работата развија голема активност во интензиван 
ната и рационалната организација на производството 
со разни пронајдува, со технички усовршуваа и 
други новини во нашата индустрија и во други п р м 
вредни града. Со тие нивни резултати се постига по« 
убаво некористење на машини, алати и сировине* 
како и спестуење на материјали, рационирање н$ 
погонот и подобруење на организацијата на работата« 

Поради това се укажа потреба да се сита овие 
искуства соберат на едно место, проучат воопшти 
и дае возможност на нивната примена во друпв 
предријатија од метата грана. Ценејќи го значениве 
кое овие искуства го имаат во подигнувањето и усхЦ 
вршуењето на целокупното привредно производство^ 
М и н и с т е р о т н а и н д у с т р и ј а т а и 
претседател на праведниот совет на ФНРЈ другаров 
Андрија Хебранг, донесе одлука бр. 1123 према која 
индустриските и други привредни предпрнјатија тре« 
бе да достават сите досегашни искуства, како и ВД 
иднината да доставуат р е д е н о »а Патентата упра^ 
ва при Министерството на индустријата на ФНРЈ 
сите податоци за своите технички пронајдуваа, тезе«* 
нички усовршуваа и новини, за усовршувавте ив 
работни методи и усовршував постапките 1фи дара* 
ботуењето, за усовршуењето на машините и алатите, 
за рационализацијата на индустрискиот погон, каке 
на пр. со изборот на соответни постројки и гориво^ 
со спестуење во осовините како и со друг« постан« 
ки и предложени^, кои имаат за цел понатакашнв 
рационализација и усовршував на производството; 
Во одлуката е назначено како и на кој начин требо 
да се обработи целиот тој материјал. 

Се повикуат управителите и раководителите а®, 
сите индустриски и други привредни предпријатијвк* 
веднага да пристапат кон усовршувавте на овај® 
одлука и Да достават сите до сега постигнати аскуЈ 
ства (опити) на Патентната управа при Министер 
ството на индустријата на ФНРЈ во Белград, ва шЦ 
чинот прописан во точка 2 ца Одлуката Л г т л « " " « ' 
требе да се исправат во затворен плик на 
на Латентните управа, која се иавогја во 
на Министерството на индустријата иа ФНРЈ у^' 
Милоша Великог, бр. 14 пиземл>е, соба бѕ. 33 — Бев!* 
град. 

Од Министерството на индустријата на ФНРЈ 
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НАПАТСТВИЕ 
за извршуење на збирниот буџет на расходите и приходите 
за 1946 година на Народната Република Македонија и за 

правилното применуење одредбите на Финансовиот 
закон кон истиот буџет 

Буџетот за 1946 година, заедно со другите мерки, 
кои се до денеска превземени во сите сектори на 
нашата фина«сова политика претставуе добар чекор 
напред на патот, кои води кон средувањето на нашите 
државни финансии- За разлика од досегашното бу-
џетирање, вршено по буџетски деан гести ни, сега за 
прв пат се присталуе кон нормалното годишно фи_ 
набирање- Но не малка важност за државните фи-
нансии преставуе ггравилонто и уредно извршував 
од државниот буџет. Нарочно денеска ког* се нава-
лама во период на средуење на нашите државни фи-
нансии и кога сите напори требе да бидат напрегла 
Ти во ова направеше; на извршуењето на државни-
от буџет, рационалното и зв рту е ње на државните ра-
сходи, од една страна, и правилното реализирање 
на државните приходи, од друга страна, зависи од 
добриот ред во државните финансии. 

За тоа за извршуењето на буџетот за 1946 г. 
треба да се обрне во секој поглед полно и сестрано 
внимание . 

Во прв ред, сите надлежни органи на кои што 
извршуењето на. буцетот е поверено треба свесрдно 
и предано да се заложат, за правилното извршував 
на буџетот. Они требе оваа важна задача да ја из-
винат со полната свода способност, умешност и ооз 
напие за должноста, 

' За да се во овој поглед постигнат успешни ре-
зултати, неминовно о нужно целиот процес за из-
вршуењето на буџетот да се исполнува дисциплпсо-
вано и ажурно, на основана прописите со кои што: 
регулирана работата на државното сметководство-
Затоа е должност на сите раководни органи непре-
стано да ја пратат работата, испитуат стручноста 
и оценуат резултатите на работата на сите службе-
ници, како на оние кои работаат на извршуењето на 
расходите, така и на оние кои работат на прибира-
њето на приходите- Ова нарочно затоа, зашто од 
досегашната практика е утврдено дека слабите резул 
тати во работата во најголем дел идат од нивната 
'^марливост или неспособност. Затоа треба на сите 
Службеници да им се предочи сето значение од пра-
вилното извршуење на буџетот, за целокупната др-
жавна финансова дејност. Уз тоа треба да се упозо-
рен на правилното спроведуење на сите законски 
прописи, бидејки успешното буџетирање, исто така, 
е условено со темното применување на сите прописи, 
како оние во фкнансовиот закон, така и во остана^ 
'лате од областа на финансовото законодавство. 

Савезниот Министер на финансиите во своето 
напатствие V бр. ЗббЗ од 1 април 1946 год- за извр-
шуење на савезниот буџет за 1946 год- е дал метју 
©стапалото и следните општи директиви, кои се од . 
несуат како за државниот, така и за републикански-
От и одборските буџети: 

I НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ 
. >у•, Нарочно треба да се обрне вниманието на служ-

бениците кои што работат на разрезот и наплатување4 

То на државните приходи, дека од нивниот успех во 
наплатата на сите предвидени приходи зависи возмож 
»оста за подмирувал основните и нужни државни 
потреби. Големи финансиски средства, што се за та« 

цел нужни има да се набават исклучително по тој пат 
т- е. од остварените државни приходи- Со добро ор-
ганизирана служба за наплата, сестрано залОжуење 
и свесна работа за правилна наплата на п р и х о д ^ 
можат да се реализираат во потполност и благовре-
мено не само сите по буџетот предвидени приходи, 
ами би се могло да се постигне и виден вишок- Бр-
зата нормализација на нашите општи прилики од 
една страна и постојаното изградуење на нашата 
земја упоредно со се поголем и поширок развиток на 
нашата привреда од друга страна, „даваат достатачнО 
објективна основа и возможност з а реализирање како 
фискални, така и привредни вишоци на приходите. 
Затоа е императивна должност н д сите органи во на-
плата на државните приходи безусловно да постигнат 
полн успех. Ако сите органи безусловно одговорат на 
сите свои задолженија и ако искажат целата своја 
способност и тактичност во прибирањето на држав-г 
ните приходи, позитивни резултати нема да изо-
станат. Во противен случај, Министерството на Фи-
нансиите ке биде принудено да заведе најстрого о-
граничение на државните издатоци, што би довело 
во прашање подмируењето и на најосновните држав 
ни нужди, или да пристапи кон оние мерки, кој што 
би со обзир да целокупната привреда зависи од по. 
ложението и развитокот на државните финансии 
биле неодортуни, пошто би се со овие мерки напра* 
виле сериозни сатресенија во периодот на нашето, 
привредно и финансиско средуење. 

II. ИЗВРШУЕЊЕ НА РАСХОДИТЕ , 
Точното извргнуење на предвидените расходи 

од најголема е важност за целосното државно фи« 
нансирање- Правилното ц добро извршуење на расход 
дите најлонке зависи од финансиската дисциплина 
на сите органи на кои што е тоа извршуење поверено 
При извршуењето на издатоците најважно е преди 
се, да се примени строга економија и да се .покаже 
полна умешност, да се со што помалку средства по* 
стигнат што поголеми резултати. Затоа е крајно 
нужно, да се по буџетот одобрените кредити ползува 
само во онаа мерка, која одговоруе на нужноста Ш 
важноста на државните задачи- Со добра организации 
ја, интензивна работа и разумна економија можат 
да се постигнат знатни буџетски економии кои ке о« 
возможат напоредно со полната наплата на преде«* 
дените приходи, да се во течение на 1946 год. зад*« 
водат сите неодложни државни нужди. Затоа е нуж« 
но да се предвидените расходи ползуат не само в<* 
границите на стварните нужди, ами и награднана** 
но. Треба да се има постојано предвид да државната 
каса може да се ангажира само за она што е неон* 
ходно и што без штетни послед ств и ј а неможи да св 
одложи. Не смее повеќе да се повтори нездраво и 
погрешно разбирање, које во известен дел во нашата 
пракса се уобичаило, по кое треба сите кредити Д* 
бидат употребена или во потполност потрошени ©И 
самото тоа, што се по буџетот предвидени. Доколку; 
се во течение при навршувањето на расходите покаже 
да нема нужда и неодложна потреба за арчење на' 
известиш буџетски кредити, било во целост или пак; 
во одобрен износ, сите такви кредити треба ЈИ» 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК Стр. 133 Бр. 16 



Стр. 134 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Бр. 16 

»рајот на буџетската година да се запазат како- за-
штеди. Исто так* «г пе МАЖ п т т М » Чђвккчрцрв 
превишуењето иц ш Ц | лрштжш н* мре* 
дитите за нешто Друг«1, омв* »а м м в ѕлави® ве ЧРѓД-
видени- Никаков ивдаал^л не еме« № «е »ко 
по буџетот нема за та« шел предвид**!* »редит. 

Бидејки да е во напната Јосвгаиига практика на-
мало и такви случаи, требе нарочно да се нагласи 
дека расходите можат да се вршат само ако дејстви-
телната нужда тоа апсолутно го бара, најпојке во 
предвидените граници, а употребуењето на кредити-
те има да се врши исклучително за задоволуење 
одредените нужди- Сите надлежни органи безуслов-
но има да се придржуат на °вие основни прописи 
оти во противен случај ке сносат полна одговорност. 

На основанине изложеното, апсолутно е нужно 
сите органи кои што непосредно или посредно 'земаат 
учаетие во извршуењето на буџетските расходи да 
покажат, големо желание, достаточно труд и зало-
жуење во својот делокруг на работата. Нивната 
должност е да во течение на 1946 год- да спроведат 
систематска економија кај сите издатоци и да се 
избегнат сите дену лен и расходи и да ги задоволат 
неодложните државни нужди со најнужни износи-
Тие треба да се грижат не само за правилност и 
законов на сите издатоци, ами и за нивната полез-
ност и опортуност од гледиште на државната це-
лост Интересот на државата на »ив треба да им 
биде над се- Само по тој пат можат да се постигнат 
позитивни резултати во правец на потполна буџет-
ска равнотежа и стабилизација на државните фи-
нансии. з 

а) ИЗВРШУЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ РАСХОДИ 
За секоја исплата по личните принаДлежности 

нужно е. да 'има основ за исплаќање, а тоа е фак-
торската работа ца односниот Службеник Према 
тоа во платните списоци има да се внесуваат само 
ение службеници кои што се стварно најдуваат на 
работа, а ца Основание одлуките за нивното поста-
луење односно превземање донесени предварително 
од страна на надлежните органи- Без формална од-
лука за постављење односно превземање неможат 
.па се вршат никакви исплати на прннадлежности. 
бидејки 'овна одлуки мораат на режисерите да им 
служат како основ за ликвидација на личните рас-
ходи- Податоците з а висината на принадлежностите 
треба да се уписани во платните ликвидациона^ 
листови,- односно контрол и иц ите на персоналот. Се-
која исплата, било за редовни принадлежности, било 
зи евентуални разлики, има да се внесува в о плат-
ниот ликвидациониот лист, односно контролникот-
Во истите се влесуат и сите промени, кој имаат ели 
Лапис на висината на при надлежностите. При секо-
ја ликвидација на месечните принадлежности во се-
кој платни лист — ликвидационен лист или контрол-
ни^ сестрана морд да се потпише режисер-ликвида-, 
тор, кој што е одговорен за правилноста и уредно-
ста' на ликвидацијата. Исто така сите забрани мора 
да бидат уписани во ликвидационите листови одно-
сно контролниците, а одлуките за тие . забрани мо-
раат да бидат приложени со одлуките за назначув-
ањето. Судските и административните забрани не се 
унесуат во признаници односно платни спискови. 
Сите забрани должен е режисерот да ги обу ставу ва 
бо готово при неплаќањето на принадлежностите и 
веднаш по књига книгата за забрани ги предава на 
односниот поверител. 

б) ИЗВРШУЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ РАСХОДИ 
При ликвидација на материјалните расходи тре-

бе да се' држи на поранинмте издадени напатствија 
за миналите буџетски периоди. Како што е во по_ 
менатите напатствија нагласено, надлежните шефон 
на сметководствата и режисерите должни се Да обр-
нат внимание на основните елементи кој што треба 
да содржи секој документ, а без кој правилна лик-
видација и исплата не може да се изврши. Секој на-
редбодател должен е да ©предели режисер, кој што 

ке им а право да подигнуе пари- Таа одлука, како 
да** .* » »орано, наре**«©, гребе да се достави на 
навода ш МжшггеЈКТв*?© »а финансиите каде се 

Ш — ш ЧидошДОНштените режисери- Со 
в* в е т и в т е ко* се врши исплата, тре-

ба секова«* л* видат пфш&жет односните одлуки 
ЗА т ттвмфтлл , . Шфтт*» педревните одобруења, 
реферати ит.н. на основан не °Д кои ке можи л а се 
установи правилноста на државните задолженија. 
Секоја одлука за ангажирање треба да содржи: 
предмет за набавката, по кој начин ке биде набаве-
на, предрачуне^ сума и кредит од каде ке се извр-
ши исплатата. Со одлуката за извршената работа 
или набавка мора Да постои и уредна сметка. На* 
сметката треба да има и односните потврди за из-
вршената работа или извршената лиферација- Ако 
се во пршање грађевински работи, кон документот 
за исплата мора да биде приложена ситуација за 
извршената работа составена по прописите Зз опран 
дуење и обрачун по градежни и слични работи- Во 
налогот за исплата мора да биде назначено прези-
ме и име на поверителОт, кому му се плакја, износ 
кои што се плакја и на терет кои кредит има да се 
изврши расходуење. 

Ако се врши неплаќањето како специјален кре-
дит, изван буџетот или од привременен безќаматен 
заем нужно е секогаш да се приложи основната од-
лука во препис за да се види по чие одобрение, по 
чие бараше или •предлог тој заем е заклучен односно 
одобрен- Нарочно се обрнуе внимание на обуставите' 
за јавни дажбина. Земените аконтации мораат Да се 
правдаат во најкус рок, а најдоцна во рок од 30 
дена со уредни документи. Аконтации во поголеми 
износи чие арчење ке се врши во течение на еден 
месец или повеќе дена, забранени се поради тоа, да 
не би се расположивата готовина непотребно држа-
ла по касите на Министерствата • и установите. ' За 
т а а цел земање на аконтации требе да се врши-
само за оноа што има да се исплати за неколку дена 
Неоправдано задржуење на пари подлежи на закон-
ски санкции, кој што за вакви случаи ке бидат строго 
приметени. 

Нужно е по начало да се нагласи дека сите 
исплати т. е. исплатните документи мора да се соо-
бразат со прописите со кој што е регулирана смет-
Уводната служба. 

ИЗВРШУЕЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ФИНАНСОВИОТ ЗАКОН 

Овој буџет треба да биде во" целост извршен и 
применуван онака како е одобрен- дека е," како 
и секој закон, задолжителен за сите органи. За р а з . ' 
лика од миналите буџетски периоди, кога со војната 
и од војната настаналите последствија неминуемо 
барале вршење на издатци независно пд редовните 
прописи, денеска ке треба целата финвнсова работа 
да се врши во рамките на законските одредби и по-
ставените правила. Се оноа што можеше да се 
оправдуе со исклучителното време до дефинитивното 
ослободуење на целата наша земја или недостаток ' 
на нови прописи, кој што би одговарале на нашата 
нова децентризована и ' демжратизирана државна 
организација, денеска е отпаднало затоа дека досе-
гашните финансови закони како и другите прописи 
од областа на финансовото законодавство, даваат 
во главно достатачно основание за правилното про-
ведуење на државната финансова служба. Затоа сите 
предвидени одредби во овој финансов закон непое. 
мелио ке треба при извршуењето строго да се при-
менува* и почитаат. Во случај на противно поста-
пуење сите одговорни органи неизбежно ке носат 
полна одговорност за својата работа 

А. Извршуење на општите одредби по збирниот 
буџет на Н. Р. М. 

I. Во чл. 2 предвидени се вкупните износи на 
расходите и приходите по републиканскиот буџет и •:-'>> 

збирните буџети на сите окружни народни одбори 
со винтовите на расходите над приходите- Висината 
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на одобрените расходи кај окружните наводни одбори 
претставуат само граница до која можат издатоци 
да се вршат, бидејќи сите одбори се должни да ги 
салите издатоци вршат во рамките на своите реали-
зирани сопствени приходи. Ете зошто се обрнува 
внимание на сите народни одбори да Главната репу-
бликанска каса не е задолжена да во течение на 1946 
год. доделуе дотаци со цел да покрие ивните виш-
кови на расходите над приходите. Само по исклу-
ч е н « , ако и во . колку се утврди да некој од одбо-
рите не се апсолутно во состојание да со сопствените 
приходи ги покријат бар својте најосновни и з д а -
тоци. Главната републиканска каса ке им покрие раз_ 
лигата по мегју расходите и приходите во границата 
на финансиската возможност. Овоа се прави и хио» 
ради тоа што и Главната државна каса нема да дава 
дотации на републиканската каса без оправдани 
НУЖДИ, како е во Напатствие^ на Министерството 
на финансиите на ФНРЈ V бр. 3636 од 1 април 1946 
год. изрично речено. 

»I. Во чл. 3 е предвидено дека вишокот на расхо-
дите над приходите по чл. 1 ке се покрие од запреж-
ните приходи и приходите на Главната државна каси 
на. ФНРЈ. Бидејки Главната државна каса на ФНРЈ 
ке покрива разликата во расходите само во крајно 
©предани и исклучителни случаи на Главната репу-
бликанска каса и останува да задоволуе своите 
нужди од сопствените си редовни и ванредни при-
ходи. Ете зошто, а да се овозможи правилното фи_ 
нансирање, се става во должност на сите народни 
одбори« учрежденија, установи и претпријатија да 
републикански приходи ги предаваат на време, во 
определените срокови и над определените. износи 
чрез чекова сметка бр. 81200 како е .речено во на-
шето напатствие II бр. 13130 од 25 VII 1945. Не неполн 
нителите ке бидат строго преследвани-

III. Во чл. 4 е прописано дека за извршуењето на 
буџетот ке се применуат прописите со кој што е ре-
гулисана работата на државното сметководство. 
Отстапуење од тие припиен по образложено предло-
жение на надлежниот Министер ги »добруе' само 
Министерот на финансиите. 

Обрнува се внимание Нм надлежните органи да 
со цел на нормално финансирање нема да се допушти 
да се од исклучителните отстапуваа отворат пра-
вила, бидејки најчесто со тиа исклученија се прават 
мачнотии и со тоа се пречи на работата во целото 
течение на извршуењето на буџетот. Поради тоа нема 
д а се одобруат сите »нија барања, кои што произ-
легуваат од евентуални неспособни или неупатени 
надлежни органи, бидејки да имаме веќе условија за 
нормално финансирање. Ве случај на противно по-
стапуење. без предварително одобруење на Министе-
рот на финансиите одговорните органи ке бидат зе-
мени на одговорност. 

IV. Во чл. 6 е предвидено дека сите прописи од 
општ карактер (уредби, одлуки, правилници, статути 
и др.) доколку повлекуат издатоци од државната, 
реопективно р е п у б л и к а н с к а и одборските каси. ор-
ганите на Народната република и народни одбори 
ке ги донесуат во споразумеш^ со Министерот на 
финансиите на НРМ и предварителна согласност на 
Сојузниот Министер на финасиите. 

Тука е важно да се нагласи дека ово! пропис 
навремено во течението на оваа гбдина треба да се 
задолжително исполнуе, бидејки без оваа согласност, 
а на основание на тие прописи, не можат да се вр-
шат никакви исплати. 

V- Со чл. 7 дадено е право на Министерот на 
финансиите на Народната република Македонија да 
по образложено предложена на извршниот окружен 
народен Одбор одобруе буџетите за изминатите бу-
џетски Периоди на оние народни одбори, кои што по 
некоја причина не ги испратиле на одобрение или 
воопште не ги составиле. 

Затоа, доколку некој народен одбор досега не е 
направил буџет за изминатите периоди в едната да 
го направи и со под робио образложение да го испрати 
најдоцна до крајот иа месец ма ј 1940 год. преку око. 

лискиот и окружниот народен одбор во Министер-
ството на финансиите. Се ставуе во должност на 
финансовиот оддел при окружните народни одбори 
да проверат да ли сите народни одбори имаат со-
ставени и одобрени буџети и доколку немаат да се 
постапи по гоонрто-

Со истиот член се задолжуат сите окружни, око-
лиски, градски и месни општински народни одбори 
во Македонија да до крајот на месец јуни 1946 ѓон-
состават својата завршна сметка за изминатиот б у -
џетски период јуни — декември 1945 год. и ја пре-
дадат за преглед и разрешени^ во Министерството 
на финансиите. Подробности за завршната сметка 
ке се дадат со одделно напатствие-

VI. Во чл. 8 предвидено е тек-1 во течение њ 
1946 год. ке се изврши ревизија на сите фондови, 
бидејки е замочено дека поедини министерства ч 
нраочно наредните одбори .ос НОВУ а т разни фондови 
најчесто бе:« никоја особена нужда. Средствата на 
тие фондови се арчат без план и систем така да е 
невозможно да се добие јасен преглед за нивното 
финансирање. Паради тоа е нужно во интерес на сре-
ду ењето ! на државните финансии целото финансира-
ње да се спроведуе преку редовниот буџет, а со 
исклучевме дека самиве обстојателстза налага-^ да 
е,е до пу ене финансирање и преку фондовите. 

З а исполнуењето на предното Министерството 
на финансиите издаде специал ен распис под бр, 1335 
од 18 април о. г. и бараните сведенија треба Непре-
мено да се дадат до 15 мај о- г. 

VII. Во чл- 9 е предвидено дека аванси од отво-
рените кредити за материјални расходи можат да се 
дават по наредба на наредбодателот до 50.000 — ди-
нари а по наредба на помошниот наредбодател до 
25-000 — динари- За секоја поголема сума треба пред-
варително согласие од Министерот на финансиите 
Што значи кога се тражи аванс над 25.000 до 50 000 
— помошниот наредбодател треба да прибави со -
гласност на наредбодателот од логичниот ресор- Само 
за износи преку 50.000 динари нужно е соглаеие на 
Министерот на финансиите. 

Значително е да се забележи дека по принцип 
земање на аванси не е препорачливо, бидејки веќе 
имаме возможност да се п л а ќ а њ а т а вршат направо 
после извршените покупки. работи и услуги. Но каде 
што би тоа пречело на правилниот развој на рабо-
тата дозвољават се не само во границата на горните 
суми. ами и поголеми аванси но по предварително 
согласи« од страна На Министерот на финансиите. 

Да напомнеме дека секоја привремена расписка 
за земен аванс требе да се ликвидира во орок од 
10 дена (чл. 150 Уредба за државното сметководство)-
Само во оправдани случаи наредбодателот може овој 
срок да го продолжи уште на 20 дена. Ете зошто ни 
еден привременен издаток не смее да лежи во ка-
сите повеќе од 30 дена без согласив на Министерот 
на финансиите- Против неисполнителите на оваа 
законска одредба во 1946 год- ке се превземаат 
строги законски мерки. 

Одредбата во чл 87 став 13 во Правилникот за 
работата при одсеците на сметководствата при ми-
нистерствата и за сметководната служба при наред-
бодателите е дополнеа« и има да се разбира, така, 
дека нов аванс по една работа може д а се исплати 
на. режисерот по налог на наредбодателот штом под.. 
несе на. исплатната каса уредни Оправдателни доку-
менти за порано земениот аванс и врати евентуал-
ниот остаток по пораншниот аванс заедно ОД задр-
жаннте давачки, без да се чека д а се Тие оправда., 
телни документи визираат од страна на контролата 
и прокнижат по книгите на исплатната каса. Ако 
контролата не е во истото место каде што е и иоплат. 
ната каса — режисерот во налогот со кој што бара 
нов аванс ке назначи кога, под кој број и во која 
сума е. предал исплатните документи за порано зе-
мениот аванс. 

Исплакјањето пак на аванси рд личните припад« 
лежиости е апсолутно забрањено, бидејки н е и | н<« 
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к&кво законско оправдание. Личните принадлежности 
службениците ги примаат во напред за месецот во 
кој што служат и нема никакво основание за земале 
на аванс. Доколку такви аванси по касите има, тре-
ба да се ликвидираат до крајот на месец мај по секој 
начин, бидејки нема да се земаат под внимание ни« 
какви извиненија, а напротив виновните ке бидат 
предадени на Јавниот обвинител за безправно ползу-
ење со државни парични средства. 

VIII. Во чл. 10 е прописано дека сите исплати 
Зп покупки, работи и услуги чија што строј-
ност премину е 5.000 — динари ке се вршат само 
преку Поштенската штедионица или јавно правни 
парични заведенија со вирман преку чековните жиро 
или текушта сметки на поверителите. Ова не се ОД-
несуе на исплати за лични расходи, надници, патни 
разноски и побаруење за покупки работи и услуги 
заклучени во исклучителен случај ес непосредна 
погодба во смисол на §§ 147 и 150 од Уредбата за 
државното сметководство- Според тоа, покупките и 
работите заклучени по тие исклучителни непосредни 
погодби, ке се плаќаат директно н*» поверителот и 
преку 5.000 — динари во број, а пак покупките и ра-
ботите склучени со редовна непосредна погодба по 
§ 149 од Уредбата за државното сметководство, а 
чиа што вредност преминуа 5-000 — динари, ќе се 
плаќаат само преку Поштенската штедионица или 
други јавни — парични заведени-ја со вирман преку 
нивните чекови, жиро или текушти сметки. При тоа. 
при исплатуењето направо наведените покупки и ра-
боти нема да се бара уверение за платен данок за 
протеклога тримесечие, додека за исплатите друго« 
наведените покупки и работи такво уверение ке се 
бара ако вредноста поминува 15-000 — динари. 

Подробни напатствија за извршуењето на овој 
чле« се дадени и оваа година под бр. 19201 од 7 V 
1946 и мина лада година и тоа: од страна на Сојуз-
ното Министерство на финансиите под бр. 5088 од 
11 VIII 1945 год. („Сл- лист" бр. 61 1945 г.) и Мини-
стерството на финансиите на НРМ под бр 13130 од 
25 VIII 1945 и бр. 29361 од 21 XII 1945 год. бидејки 
овој пропис важеше и во другото полугодиште на 
1945 година. 

IX. Со чл- 11 е прекината досегашната практика 
да издатоците по буџетите на народните одбори не 
се превентивно визир аат. Министерството на финан-
сиите распореди при окружните народни одбори свој 
контролни органи за исполнуење на предната задача 
и ниеден издаток од 1 мај ов- г. исплатните каси при 
одборите не можат да го извршат ако немаат пред-
варителна виза од контролниот орган при округот. 

За функцијата на тиа органи и правилното вр« 
шење на таа служба Министерството на финансиите 
издаде одделни напатствија под бр. 275 од 15 V 
1946 година. 

X. По Законот за државниот буџет на ФНРЈ се -
кој народен одбор сам си го извршуе својот буџет. 
Бидејки еден голем дел од месните-селски народни 
одбори нема способен персонал за извршуење на 
својот буџет, тоа со чл. 12 е пропишано извршуењето 
да го превземат финансовите оддели при околиските 
народни одбори. За превземуењето нужно е да се 
донесе формално решение од околискиот народен од 
бор- Се задолжуат сите околиски народни одбори да 
до 31 мај 1946 год точно утврди кои месни-селскн 
народни одбори ке можат сами да ги извршуат сво-
ите буџети и после тоа испратат сведение пре<у 
окружниот народен одбор до Министерството на 
финансиите од кои одбори превзели извршуењето на 
буџетот, а кои сами си го извршуат. 

И ако извршуењето на тие буџети ке биде прев-
земено од околиските народни одбори во многу 
одбори, наредбодатели по истите се председателот и 
секретарот на месниот ..одбор. Сметкополагачи се 
касиерите на месните народни одбори или финан-
совите оддели при околиските народни одбори, ако 
превземат извршуење на буџетите. Министерството 
на финансиите со бр. II. бр. 4091 од 1 II 1946 год е 

испратило на околиските народни одбори нужните 
книги за »нижење на расходите и прходте по буџе* 
тите на месните народни одбори и е дало напатствие 
како да се врши книжењето. 

XI. Со чл. 13 на овој финаноов закон се измелени 
одредбите н л чл. 20 од финансовиот закон кон бу-
џетот на Народната република Македонија за II 
полугодие на 1945 год. т. е. и со тоа се доведени во 
склад со чл, 37 од финансовиот Закон кон буџетог не 
ФНРЈ за II полугодие на 1945 гол- те. да се принад. 
лежностите цд новоназначените, односно превземени 
те службеници исплатуат Од денот кога стапуат на 
должност. 

Без писмено решение за назначува« или превзе-
мање на служба никој не може да стапи на служба-

Сите решенија за назначуење и унапредуење на 
државните службеници треба да се исправаат ва 
Министерството на финансиите и в,> спроводио^*) 
писмо да се наведат сите сведениов! на основани« 
кои што е уследило назначуењето. признавањето на 
години и давањето на саответната група. I 

ХН. Со чл. 16 народните одбори се задолжен« 
да пракјаат на Министерството на финансиите из-
вестија за сите наплатени приходи и извршени рас-
ходи во миналиот месец: одборски, републикански; 
и сојузни. Во исполнение на предното, а за да може: 
Министерството на финансиите да го контролира! 
развитието и движението на финансовото положение 
во Републиката, народните одбори ке пракјат во! 
Министерството на финансиите Одделение за смет^ 
ководство и буџет, месечни известија како за изер.* 
шепите расходи и прибраните приходи, така и за 
направивте заеми. Овие известија народните одбори 
ке ги прак јат точно во срокот, за да можат во СОЈ 
јузното Министерство на финансиите да бидат нај«! 
доцна до 15 во месецот за изминатиот месец. 

За начинот на составуењето на овија известија 
Министерството на финансиите ке издаде одделно* 
напатствие. 

XIII. Во чл. 17 е предвидено исклучение на § 176 
од Уредбата За државното сметководство и додека 
не се донесат максимирани бруто цени, во кои што 
се укалкулирани државните .респе^тивно републи«, 
каноните давачки, може на досегашните максими, 
рани цени во нето износ да се додаваат државните 
и републиканците давачки. 

Прописот е јасен, но се подвлечуе дека уште 
стануат грешки и давачките испорачателите ги укал-
кулират во цените. Давачките не се укашулируат 
во цените ами се добават на нето одобрените цени од 
вУЦ или одборите. 

Б. ИЗВРШУЕЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ПО 
Р Е П У Б Л И К А Н С К А ! БУЏЕТ 

XIV. Во чл. 20 е предвидено дека надлештвата 
и установите кој што немаат свој сметководства ја, 
вршат сметководната служба преку режисерите >1 
ги водат сите книги предвидени за тие сметководствен 
Кој се тие книги и како се водат прописани се вО 
правилникот за работата во отсеците на сметковоДЈ 
правилникот за работата во отсеците на сметководч 
ствата при Минестерствата исметководвата служба 
при »ародбодателите Д. Р. Бр. 178.896 од 1928 год. и 
нашите напатствија издадени миналата година бр« 
12360 од 1 јуни 1945 год. а 1635 оп 12-Пѓ 1945 год. 

Од досега направените ревизии се утврди дека 
многу од сметководствата и режисерите не се држале 
на горниот правилник и речените напатствија. Обр-
нува се внимание на шефовите на сметководствата 
и режисерите да ги заведа/г сите нужни книга и ги 
доведат во ажурно положение. Извиненија повеќе не 
може да се примаат бидејки имаме веќе I 1/2 го* 
дина практика и живееме под нормални опстоје« 
те летва. 

Со чл. 20 нзменен е прописот на чл. 87 од пра* 
вилникот за работа во отчепите за сметководство 
при министерствата и за сметководната служба при 
иаредбодателите со кој пропис се повволуат да им« 
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повеќе режисери. Това и&клучение е направено кај 
министерствата со привред ен карактер а това исклу-
чеше важи и за министерството на г р а д е ж н а би-
дејки техническите работи за изработував на пати. 
штата и другите објекти кои што се во исто време 
вршат на повеќе места, се далеку едно од друго, 
дека еден режисер не би имал возможност да ги 
врши сите работи. 

ОТВОРУВЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
XV. Во чл. 21 се предвидуе отворање на кридити 

по буџетските расходи- Ете зошто ни еден буџетски 
кредит во течение на 1946 год. не може да се анга-
жира, додека не се предварително отвори кредит 
за таа нужда. Но во практика често се мешаат ПОЈ-
мовите во поглед на отворуење и ангажирање на 
кредитите, те сметам За нужно Да го подвлечам раз-
граничението на овие два термина. Отворање на 
кредитот значи да се известен -расход предвиден по 
'буџетот отвори во потребен износ за одреден период 
на време. Отворањето на кредитот се врши по бу-
џетските паотии и позиции од страна на Министер-
ството на финансиите, а по барање на надлежниот 
наредбодател-Министер (за републикански^ буџет 
иначе за одборските буџети со одобруењата на бу-
џетот кредитите се сметат отворени). Ангажирање 
на расходите пак претставуат секој акт со кој над_ 
лежниот наредбодател или помопгген наредбодаТел 
прави задолжение за државата, републиката или 
Одборот (одлука за покупка, работа или ^ услуга, 
декрет за назначуење. повишуење ити ) Треба да се 

ч нагласи дека ангажирањето се врши во границите 
на предварително одобрениот кредит за таја нужда. 

Познато е дека законскиот прогоне со кое е про-
писано да изделите можат да се вршат највише во 
границите со буџетот одобрени износи е еден од 
најважните за извршуење на буџетот. И покрај тоа 
се случуваше во миналото да се поедини кредити 
превишуат Сите овакви случаи оправдуваат се со 
исклучителните и неодложни нужди, кој што се на-

> ложувади извршуењето на овија издатоци и со пре-
вишуењето на кредитот. По себе се разбира дека 
нужните расходи во буџетот не можат во напред 
апсолутно точно д а се предвидат. Поради тоа се 

' чести случаеви да се поедини кредити во течение 
н а извршуењето покажат како недоволни- Но тоа 
не значи дека таа, без предварително одбрение на 
'доплнителен кредит смеат да се прекорачат. Во 
{секој државен буџет редовно се предвидуат буџетски 
резервни кредити« кои служат За увеличуење на не до 
статачното предвидени или непредвидени лични или 
материјални расходи- До колку се покаже неоп-
ходна и стварна нужда за увеличуење на поедина 
буџетска парти'4 а ако истата не може да се уве-
'личи со вирман од некоја друга буџетска партија, 
треба да се тржи од Министерството на финансиите 
Одобрение за дополнителен кредит од буџетските ре-
зерви за недостатачно предвидени расходи. Така гре . 
ба да се постапи и кога се појават нужди за *е-
предвидени расходи-

Начинот за отварање на кредитот е следниот: 
Сите сметководства при министерствата ке со-

стават во два равногласна примерка, сходно пропи-
сите со кој е регулирана работата »а државното 
сметководство, требовања на кредитите за дотично« 
ТО Министерство и подрачните им установи, чии 
Ѓасхочи се покажуваат по републиканскиот буџет. 
Овна требовања ке ги потпишуат надлежните наред-
'бодатели, а према подпишуат шефовите на 
сметководствата. Одделението за сметководство и 
буџет при Министерството на финансиите ке ги цени 
Сите требовања на кредитите. 

Во требовањата треба да биде означено Мини-
стерството односно установата иа која кредитот 
треба да се отвори, по која буџетска партија и по-

; Циција се тражи отвфуењето на кредитот и во која 
ѓума!. Во заглавивте треба со големи букви да се 
напише да отворањето на кредитот се однесуе на 
буџетската 1946 година, Требовањето се врши по 

специјалните обрасци отпечатени од страна на М и . 
нистерството на финансиите на црвена хартија. 

Бидејки е кратко времето за 1 полугодие креди-
тите ке се отворат до 50% Од предвидените суми 
по буџетот со нсклучение на расходите по сезон-
ските работи за покупки на јаглен дрва и слично ка« 
ко и инвестиционите кредити кој можат да минат и 
50% во кој случај е нужно со требуењето да се под-
несе особено образложение. Но за III и IV тромесечне 
требован>ата треба да претставуат стварната нужда 
бидејки има време да се проверат тиа нужди-

Обрнува се внимание на сите наредбодатели да 
вршат отворањето на кредитите само за најголемите 
и неодложни нужди и тоа во најпотребните износи. 
Секој расход треба во течение на извршуењетз на 
буџетот одново да се зима во разгледуење и оценка 
и само ако се утврди дека е неопходно потребен, 
бара неговото отворање. Затоа за секој требуен из-
нос за секоја партија и позиција, треба да се даде 
полно образложение од кое што може да се заклучи, 
дека тражениот износ треба да се отвори. Осем тоа 
треба да се докаже дека односната нужда н е е мо-
жела ни на кој друг начин да се задоволи- Затоа 
секој раководител е должен, преди да бара отвора-
њето на кредитот да ги испита сите други возмож.. 
пости за задоволува^ на нуждите без пари, бидејки 
многу нужди треба да се задоволат со што помалку 
ангажирање на државната каса. Подади тоа, отво-
рањето на кредитите несмеела се бара произволно 
или автоматски и во висина на едаа четвртину во бу< 
истог предвидениот кредит бидејки Министерството 
на финансиите ке ги цени сите барања за отвораше 
на кредитот, а надлежните органи ке Ги зима на 
одговорност доколку утврди противно постапуење. 

Бидејки отворањето на кредитите за првото по-
лугодие ке стане скоро автомагично нужно е шефо-
вите на сметководствата ла пи ажурираат Своите кон 
тролници на кредитите .соберат сведение за точно 
извршените расходи по кредитите до крајот на јуни 
и ги требуат за III тромесечне само разликите. За 
да се гтроворуат требовањаТа особено за канцелари-
ските материали. огрев и осветление и др- Мини-
стерството' н а финансиите е изработило еден клуч по: 
кој може да се врши барање на поедини кредити. 

По партија 633 во буџетот на Министерството 
на социјалната политика предвидени Се принадлеж«, 
метите и помоштите на фамилиите на з а градите 
борци, на фам ил пите на жертвите од фашистички^ 
терор и на фамилиите на кои што е хранилецот во 
Ј. А. Бидејки исплатите на овие принадлежности и 
помошти ги превзе Републиканската каса при Одделе-
нието за сметководство и буџет. Министерството на 
социалната политика кредитите ке ги отвора на 
Одделението в место на социалните оддели при око-
лиските народни одбори, како што беше до 1 јануари 
оваа година. 

Решенијата за отворуење на кредитите ДО сите 
струки ги донесува помошник Министерот на фи-
нансиите. 

АНГАЖИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
XV. Во чл. 22 е пропишано д , може ангажира-

њето на расходите по буџетот за 1946 год. да се врши 
до 31 декември 1946 год. за работи и покупки, кои 
што до тој срок можат да се свршат, а наредби за 
исплати можат да се издават до крајот на јануари 
1947 год-, додека исплати можат да се вршат до кра-
јот на февруари 1947 година. 

Применуењего на овој пропис во в оглед на заклу 
чуењето на буџетската односно сметководна година 
треба стриктно и доследно да се спроведуе кај сите 
расходи, бидејки да правилното буџетирање е од 
голема важност за да се по истекот на сметководни^ 
период точно Утврди подполн преглед на сите изер«, 
шени расходи и остварени приходи. За да се ова 
постигне, нужно е да се секој акт за ангажирање 
на кредити издаде само за работи и пок улки, што 
можат да се завршат до крајот на 1946 РОД« 
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Секое друго ангажирање нема да се д о п у с т е , 
бидејки би одило за това да се неутрошениот буџет, 
ски кредит, често без фактнческа нужда до мак-
симум исползуе. Никакво ангажираше на кредити 
не може да се врши ако предварително за тој изда-
ток не е отворен кредит сходно чл- 21 од овој закон-
Исто така, ангажирањето може да се врши само 
во границата — висината на отворениот кредит. 

Сите уредно и благовремено ангажирани задол-
женија треба на секој начин во законскиот срок да 
се ликвидираат Уобичаените изговори не можат 
веќе во иднина сериозно да се з-имаат во оправдание 
бидејки во најголем дел излегуат или од—неспособ. 
коста или од несовесност во должноста и одговор-
носта. Сите органи на кои што им е поверена ликви-
дацијата на ангажираните расходи должни се За се 
да водат сметка и да се погрижат ра се исплатат 
сите задолженија прели истечуењето на срокот-

Им Се обрнуе внимание на сите органи, што ра_ 
бота т на извршуењето на буџетот да се строго при_ 
држуат за ев ој законски пропис, во противен случај 
секој ке си носи полна одговорност за својата 
работа 

Ликвидација на задолженијата од миналите 
, , буџетски периоди 

. .••XVI-.' Ви нд.- 23 алинеа прва предвидено е дека 
сите уредно ангажирани задолженија лични и мате-
ри'"1 чии расходи-од минатите буџетски периоди на. 
•правени до 31 декември 1945 год ке ес исплатуат од 
уштедите на'миради буџетски периоди 

Смеѓконодс! вага при министерствата се должни 
да приберат еведенија' за тие задолженија и да со_ 
стават епископ во три равноглаона примерка, кои 
ИГРО ке бидат подпишани од ресорниот Министетр. 
а према полн итам и од-шефовите на сметководствата. 
Оние спискон со спроводио писмо треба да се испра. 
т?т до од еден нето за сметководство и буџет при 
Министерството нч финансиите со барање, да се 
'©добри исплатата-на главната Републиканска каса 
сходно- на- ОВОЈ пропис а за сметка на уштедите од 
металите буџетски периоди. 

' С пие конте треба да ги содржат следните све-
дени'';!: 

1 Презиме и и\ц- на и оверите.] пт на ко. о што 
исплатата треба да се изврши и неговиот точен 
»др се; . . . . . . . 

. 2 На име зошто исплата треба да се изврши; 
, 3 Ичнос на задолжението во динари; 

4. -.Кѕ>га- е- задолжението направено д а с е наведе 
точно тен, месец и година; 

5 На кое осиона,ние задолжението е напрасно; 
<Ѕ /'.али е бил одобрен кредит за тоа задолже-

ние когц е оно направено или задолжението е наипа 
вено без кредит и зашто, 

7. Одговорен наредбодател и сметкополагач ако 
е задолжението направено без кре дит. 

Со И алинеа на истиов член 1е огласуат за лик. 
видни сите документи за буџетските периоди јануар 
— јуни 1945 год. по кои што е извртена исплатата, 
постојана или врсмна иако це одговараат на пре-
писите за државното сметководство или не се по 
нив наплатени пропиените давачки. 

Доколку исплатните каси имаат такви документи 
се задолжуат да и достават најкасно до крајот на. 
месец мај на Министерството на финансиите — одде-
ление за сметководство и буџет во одолжение на. 
нивната сметка. 

Со третата алинеа на истиот член се предвидуе 
ликвидирањето и на непрописно анга жир а ни ге, а 
исплатени расходи од Републиканската и одборските 
каси до крајот на 1945 год. Ете зошто народните 
одбори, до колку имаат исплатено такви документи, 
да ги достават најкасно до крајот на месец мај во 

Министерството на финансиите — одделение за смет. 
ководство и буџет во Одолжение на нивната сметка, 

XVII Во чл. 24 предвидена е возможност за вир«, 
манисуење мегју партија и партија во истиот раздел. 
Изрично е забранеше уголемуењето на личните креди 
ти за сметка на материалните и обратно како и ед-
наш намалените партии со вирман, не можат со друг 
вирман да се уголемуат. Исто така забранет) е вир 
манисуењето од инвестиционите расходи. 

Им се обрнуе внимание на сите органи дека во 
токот на оваа година нем,ч да Се доп уси е досе--аш-
ната појава која се нарочно појави пр« истекот на 
II п о л у г о д и е н а 1 9 4 5 г о д и н а 
да се сите неутрошени кредити со поедините буџет-
ски партии исползуат. најчесто без стварна нужда, со 
пренесуењето вирманот на друга буџетска партија. 
Вирманите ке се одобруат само по исклучена докол 
ку се условени само со стварни нужди. Поради тоа 
сите барања за вирманисуење треба да бидат по ис. 
црпусњето на дотичната партија, на време во токот 
на буџетската година исцрпно образложени и до-
кументовани. 

Може да настане прашање дали може да се плаќаа 
ат принадлежностите на чиновникот во поголема 
група ако таква група не е предвидена по буџетот. 
Бидејки се навогјаме во период на организација мо-
же да се плакјат п р ин адл ежи ости те -и од поголема 
група но наредбодателот е должен да води сметка 
да ја изравни таја разлика на крајот на годината со 
други икономии- Ако и това не биде возможно тргај 
ке се направи вирман. 

XVIII- Во чл. 25 предвидено е дека кредитите по 
буџетите на укинатите Министерства ке се пренесат 
пооделно или во целост на министерствата, кон кои 
што се тие пр ипо јуат ови основуат комитети или ор-
ган« на кои што се нивната функција пренесуе. 

На основание на предното ЈЖ надлежните- наредби, 
датели Министерот на финансиите ке донесе во сагла 
сие со Претседателот на Владата ^ѓешенне За расло 
редуењето »а овие кредити на новооснованите мини-
стерства, комитети и органи. - - . 

XIX. Во чл- 29 точ 1 дадено е полномошно на 
Министерот на фин а« е ит е да- само во исклучителни 
случаи, а по образложен предлог ца надлежниот ми-
нистер.-може да донесува одлуки за исплата на од . 
делни накнади и премии. Спрема овој пропис нема да 
се хонорира секоја прекувремена работа, туку наром 
но пожертвуена и совесна работа која е овозможила 
поголема продуктивност или ноарнуењг на квалите-
тот во производството или спестуење на м^териалиге. 
Исто така можат да се наградуват и лица за спе-
циални и стручни работи- Ако би станал случај, кој 
требе да се награди во смисол на овој пропис *'ад_ 
лежните министерства се долнени пред да донесат 
одлуки, таков случај да го изнесат на Министерот на 
финансиите за одобрение на кредитот. По'одобрение 
то на нужниот кредит, може да се донесе одлу <ѕ 
за исплатуење. Одлуки за исплати без предварител 
но одобрение на Министерот на финансиите и оси. 
гурање кредит нема-лда бидат одобрени. 

XX Сите министерства се должни целата сметко-
воден о-режиоерска служба да ја вршат преку сметко 
водствата на односните министерства. Поради това, 
сета преписка од финансиско.сметководен хара л ер 
треба да се спроведува само преку шефовите на смет 
^водствата , кои се, како органи на Министерството 
на финансиите, непосредно одговорни за својата ра 
бота пред Министерот на финансиите. 

За сите објасненија по овоа напаствие требе да 
се обрнува до Одделението за сметководство и буџет 
при Министерството на финансиите. 

МФ Бр, 20791 Л8 мај 1946 — Скопје 
Министер на финансиите 

Д. Џамбас, е. р. 
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170 
Во врска тач. 2 чл 2 од Законот за Располагање 

средните даноци и чл. 9 од финансовиот Закон 
република Македонија дава следното 

Со државните приходи чл. 68 од Законот За непо-
ФНРЈ Министерството на финансиите На Народната 

НАПАТСТВИЕ 
За заведуење, одобруење и собирање на давачките 
на Народните одбори во Македонија за 1946 год. 

I 
покриване со буџетот предвидените расходи 

на местените, градските, околиските и окружните 
народните одбори, до колку за тоа не стигат оста-
налите приходи, по чл. 68 од Законот За непосредни-
те даноци, може да се ааведе распределуенето и со. 
бирането н местен данак. Местниог данок може да 
се определу« само во еднопроцент За сите одбори 
кои во приходот од овој местен данок учествуват. 
Единствената стоп* на местниот данок не може да 
биде поголема од 100% од обложениот непосреден 
данок. 

МестниОт данок се раслоредуе на непосредните 
даноци утврдени од надлежните даночни комисии. 

Не може да се раопоредуе и собира местен да-
нок на: 

1. непосредниот данок кои се распоредуе на при-
ходот на работниците и намештениците од однос на 
служба, било да е овој приход во пари или во натура; 

2. непосредниот данок кои се раепоредуе на спе-
стовните влогови; и 

3 непосредниот данок на наследства, и подароци 
Како основа за распределуење н,а месениот да-

нок служи вкупниот износ на непосредниот данок 
распореден на данокоплатецог за една даночна го-
дина, изземуејки износот на непосредниот данок на 
кои по точ. 1, 2 и 3 »е може да се расл оре ду е ме-
стен данок. 

Единствената стопа на местниот данок за цело. 
то свое подрачие утврдуе окружниот народен од-
бор на основан«® сведенијата од сите подрачни ме. 
стен, градски и околиски народни одбори, како и 
од самиот окружен народен одбор за висината »а 
.нуждата која од приходите од местен данок требе 
во текот на годината да се покрие, и н,д основани^ 
сведенијата за годишното задолжение на непосред-
ните даноци на сите данокоплатци на територијата 
на окружниот народен одбор. Единствената стопа на 
месниот данок окружниот народен одбор ја утзр-
дуе према следниот пример: годишното задолжение 
на непосредните даноци на т е р и т о р и 1 а т а 
иа еден окружен н а р о д е н одбор изнесуе 
3,000.000 динари, а собраните нужда на сите местан, 
градски, околиски и окружни народни одбори, кои 
ке се покријат од приходите на местниот данок, из 
несуат 2,400.000 динари. Стопата (процентот) на ме-
дниот данок ое добива со пресметнува на следни, 
от начин: (2,400.000x100): 3,000.000 = 80%, т е. на 
територијата на овој окружен народен одбор месени-
от данок ке се распореди по стопати 80% на непо. 
средниот данок. 

Кота Окружниот народен одбор утврди стопата 
(процентот) на местениот данок За својата територи-
ја, веднага ке пристапи кон изработуењето На. план 
по кои финансовите оддели при околиските односно 
градските народни одбори на крајот на секој, месец 
ке вршат распределени© на собраниот износ За ме-
стен данок помегју местните, градските, околиските 
и окружните народни одбори. Распределението на 
собрание? местен данок ке се врши по процентите 
утврдени со овој план. 

На пример: на територијата на околискиот народен 
одбор А) има 3 местан народни одбори: а) б) и в). 
Вкупниот износ на утврдениот непосреден данок кои 
служи како основа За распределуене на месниот да 
ноќ изнесуе: на територијата на Местениот народен 

одбор а) 300.000 дин., на територијата на местниот 
народен одбор б) 200.000 дин., на територијата на ме 
огинот народен одбор в) 400.000 дин. т е вкупно на 
територијата на околискиот народен одбоо А) ООО ооо 
динари. 

Ну ждите по одобрените буџети, кои требе да се 
покриат од приходите од местен данок, а који че 
се покриват со останалите приходи на народните п т . 
бори, изнесуе: за местниот народен одбор а ) 160 000 
дин., за местниот народен одбор б) 100.000 дин . за 
местниОт народен одбио в) 150.000 дин и за околи. 
скиот народен одбор А) 200.000 

Н« основание горните сведенија окружните^ на-
роден о дбор ново ке пристапи кон пресметув а го 
на процентот кои °д собранио? местен данок на т е . 
риторијата на секој местен народен одбор припаѓаа 
на сим пот местен народен одбор, „ по то а кон пре-
сметуенето на процентот кои припаѓаа на Околискиот 
народен одбор Остатокот до 100"/п преставуе про-
центот кои припаѓа на окружниот народен Одбор 

По единствената стопа утврдена за окружниот 
народен одбор, на територијата на местниот наро-
ден одбор а) се распоредуе: (300.000x80): 100 = 240 ООО 
динари, местен данок. Од односот на распоредените 
суми за местен данок (240.000) и износот кои овој ме 
стен народен одбор требе да покрие од приходите 
од местен данок V 160.000 дин.) со пресметуене се до-
бива процентот кои од собраниот местен данок при. 
пагја на местниот народен одбор а) на следниот на-
чин: (160.000 х 100): 240.000 = 67% По истиот на-
чин да се пресмета процентот за местните народни 
одбори б) изнееуе 60% а за местниот народен одбор 
в) 47"/«. 
По истото пресметуене се утврдуе процентот, кои од 
собраниот местен данок на територијата на секој 
местен народен одбор припагја на околискиот на . 
роден одбор, т е.: (900 ООО х 80) : 100 = 720.000. Про-
центот кои од озајл сума припаѓа на околискиот на 
роден одбор ке се пресмета како и за местните на-
родни одбори (200.000 х 100): 720.000 = 28%. 

Процентите делови до 0,50 се заокружуат на пр. 
вата пониска единица, и над 0.50 н,д првата повисо-
ка единица. 

Према тоа, од собраниот местен данок пр ип аг ја: 
на територијата на местниот народен одбор а): на оа 
миот местен народен одбор 67% а околискиот наро-
ден одбор 28%, на окружниот народен одбор 5%; 
на територијата на местниот народен одбор б) на 
местниот народен одобр бЗО/о, на околискиот народен 
одбор 28% а на окружниот народен одбор 9 % ; н ' а 

територијата на местниот народен одбор в) на м е д -
ниот народен одбор 47%, на околискиот народен од-
бор 280/0 а н,а окружниот народен одбор 25%. 

Ако нуждите на еден местен народен одбор, кои 
има да се покријат од приходите од местен данок, 
изнесуат повеќе од 100% р асп сведениот местен да" 
ноќ На неговата територија, таков месили народи« 
одбор разликата ке Ја бара од окружниот народе« 
одбор на крајот на секој месец, во размер на про" 
цбнтот на месениот данок собран на неговата тери. 
торија. Така исто ке се постапи, кога се појави ова. 
ков случај, и на околиски народен одбор.. 

Решението за утврду ене на единствената, стопа 
на меониот данок За својата територија в планов 
за деленото на медниот дано^ на народните рдб®-
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р и ©кружниот народен одбор ке го претстави на 
Министерот н финансиите на Народна републи-
ка Македонија со прегледот на задолжениот непо-
средни данок на сите местан и градски народни од-
бори на неговата територија. 

Решение за распредвлуене и собираме на ме-
стениот данок и планот за неговото делен® донесуе 
Министерот на финансиите на Народна република 
Македонија, по предварителното согласив на мини-
стерството на финансиите ФНРЈ, Оценувајќи нуждите 
на пооделните одбори и другите околности кои вди-
шат н,п висината на стоп ат а на месниот данок и 
утврдените проценти во планот за неговото делење. 

Фина исов ите оддел« при околиските односно 
градските народни одбери кога добијат решение за 
распре д е л у ј е на местниот данок со планот за де-
лене н,а собраниот местен д.а'н°к, ке пристани* коч 

I распределуенето на местниот данок по единствениот 
, одобрен процент за целато територија на окружниот 

от народен одбор. За поступакот околу распре-
де лу енето на местниот данок ке се повлагат пропи-

( Сите од Законот за непосоедните даноци. 
Ослободуенето о^ непосредни данок по чл. 23 

- од Законот за непосредните даноци псвлекуе За себе 
1 и ослободуенето од местен данок. 

Собирањето на местниот данок се врши едновре 
мено, на истиот начин и преко истите власти како и 

' собираното на непосоедните даноци по прописите 
кол во Се останало важат и За мести нот данок (ка^о 
Нд пр.: отпису ен е, срокови- собирине ити.) Соб-
раните суми се книжат во од 0л же ни е на непосредни-
теданоци и ОВОЈ данок во рзмери према вкупното за-

| одобрен процент за целата територија на Окружни-
должепие на непосредни и местните даноци на од-
носниот данакоплатец 

Финансовите оддели пои околиските односно 
градскиот народен одбор на крајот на секо; месец 
ке поделат вкупната сума на собраниот местен да-
нок на територијата на градскиот или местниот на-
роден одбор по процентот одобрен со планот За.де 
лене на собран нот местен данок, по тоа односните 
суми ке ги испратат на народните одбори нл кои 

4 при паг јат 
, 11 

! З'а покриване со буџетот предвидените расходи, 
1 местните и градските народни одбори на територи-

јата на Народна република Македонија, ДОКОЛКУ ар-
* шат одговорни функции, можат д азведат и собирот 

Бо своја полза следните такси: 
' 1. сите такси од одељакот „Л" о д општата таксе 
< на тарифа (Т. Бр. 333 до 407) кон стариот Закон 
, за таксите со искључене на таксата по следните та 

рифни бројеви: Т бр 333 до 344, 346, 3.50, 379. 392. 
- 393, 398, 401 и 407; 

2. Под условната од овоа Напатствие и другите 
такси према местните условила, како на пр.: кланич-
на, водоводна' гроб ар ек а такса, такса за у погреб уен е 
на местен кантар—теглилка (кантари^) такса за по 

( паша, такса за чуване на полето, оборска такса, у-
Тринска такса, и на нив слично; 

3. Следните такси од општата таксена тарифа 
| кон стариот Закон за таксите која е важила на 31 

декември 1945 год и тоа во подолг означените про. 
ненти од износот на државната такса: 

< Тар. бр. 12 (купо-продаја) највеќе до 25% 
Тар". бр. 14 (наем. кирија) највеќе до 25% 
Тар. бр.' 64—66 (право за точене ан 
Тар. бр. 40 точ. а (проценливи прав 

ни работи кои не се изрично споме-
нати во" Законот за таксите) највеќе до 25% 

Тар. бр. 40 точ. б (неироценливи 
ј правни работи кои не се изрично .. . 

Тар. бр. 17 (разменуење, трампа) највеќе до 25°/о 
Тар бр 64—66 (право 3д точеле на 

4 пијалоци). највеќе до 50% 
Тар бр 62 (право за точене на 

* пијалоци) највеќе до 50% 
I Т а р . бр . 96 (за одобруене и п р з . 

волуене" за туране автомати и на 
тоа ел.) — највеќе до 2ото 

"Гар. бр 96 ( на годишната такса 
за држане на биљали) — највеќе до 25% 

Тар. бр. 99а (на билетите за р а з . 
ни приредби) — — највеќе д о 25% 

Тзр. бр. 99в (на опклади) — —• највеќе до 50% 
Тар. бр. 99г (на томбу ли и др. 

игри на к'смет — највеќе до 50% 
Собир анет о в а овија такси може да се врши со 

оглед на това, дека важноста на одредбите 0 д ста . 
риот Закон за таксите времено се предложену до 
колку тие такси не_ се обохванати со новиот Закон 
За таксите (.'види објаснението на Министерството на 
финансиите ФНРЈ III Бр. 4950/1945 — „Службен 
лист" бр. 101 од 28 декември 1945 год.). 

Народните одбори не можат во своја полза д а 

заведуат и собират административни такси Под ад~ 
мини стратиеви такси требе да се разберат сите 
такси кои се об хв знати со тарифата кон новиот Ѕ*а-
кон за таксите; 

4) Грдежни такси во смисол на § 103 од градеж* 
ниот Закон, со искљученим на таксата на предмети-
те избројани во тарифните брошеви 22. 46 и 47 кон но! 
вист Закон за таксите. 

Сите означени такси под 1), 2\ 3) и 4) или дел 
од нив можат да се заведуат и е свират во полза 
на градските односно м а с т и т е народни одбори пО 
одобрение на Министерството на финансиите па На-
родна република Македонија, а на образложен 
предлог од окружниот народен одбор. 

Стопата на поедините таксени ставови под 
1), 2) и 4) не може да биде поголема од е голата одо« 
брена з.а буџетскиот период јули-декември 1945 год« 

При одобруенето на висината на таксата по точ. 
2) ке се земе предвид првенствено местното условне. 
Оцену е нето н а висината н а предложените стони на 
таксените ставови под 1) 2) и 4), при опије град-
ски односно местни народни одбори кои до сега 
такви не се собирала при одобруенето ке се врши 
према висината од истиот вид такси кое собирот 
другите градски односно местни Одобри Со со при-
близително слични економически обстојателства. 

Износите на таксата кои се собират на касата 
на околискиот народен одбор- во полза на местните 
и градски народни одбори, околискиот народен од-
бор ке ги достави на надлежниот местен односно' 
градски народен одбор. 

Во поглед на обласното, собирането, таксено-
кр »ви чии от поступо-к и се останало ке се прилага* 
аналогно таксените пропусти кои важат. 

Преди дд се донесе решение з а одобруене и со-
бирале на таксите, Министерот на финансиите реше; 
нивата и тарифите ке ги достави на предварителна 
согласност на Министерството на финансиите ФНРЈ; 
во смисол на став П чл. 9 од финансовиот Ѕ'жон 
за 1946 год. 

III 
За покриване со буџетот предвидените расхо. 

ди на градските народни одбори, во смисол точ. 2 
чл 2 од Законот за располагале со државните прв 
ходи истите можат да заведуат и собир ат во своја 
полза трошарина на следните предмети: 

1. На сите алкохолни пијалоци кои подлежат на 
плак јане државна трошарина во износ највеќе ДО! 
50% од државната трошарина.' 

На останатите предмети кои подлежат на пла* 
кјане државна трошарина не може по правилно да! 
се заведуе никаква одделна трошарина во полза 
на градските народни одбор«; 

2. На ос тана лит е предмети на кои Со »блага" 
нето ео трошарина не е противно Со трошарине!®?* 
те и други, прописи кои Се во сила. 

Заведуењето »а трошарината под 1) и 2) одо" 
бруе Министерството н а финансиите на Народна 
република Македонија по преде ар ите лного сагла-
сне на Министерството на финансиите ФНРЈ Прег-
ледот за заведував на трошарината ос зен обра зло* 
жението з а заведуене на оваа трошарина, требе Да 
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|Х>ДРЈ1УИ а сравиителен преглед на трош ади ноќите 
уставом одобрени за буџетскиот период Јули—де" 
кемѕрн 1945 год. Без таја сведене]а како и »тагиве" 
то на Министерството на финансиите на Народната 
република За оправдание на предложената тропа-
ри« ска тарифа, Министерството на финансиите 
.ФНРЈ не може ла земе во проценуене предмеот, 
и во нето да дале своето сагласне 

Под градски народни одбори се разберат сите 
градови и места кои се сабирали трошарина до 6 ап-
рил 1941 год. Према тоа, сите градови кои до сега 
не собрали трошарина' како и места кои со-
б и р а а трошарина до 6 април 1941 год., можат д а 

наведат собирањето на трошарината придрж авај*« 
се на -ово« Напатствие, ако това одобри народната 
влада иа Народна република Македонија во сми-
сол на ега« 2 чл 2 од Законот за располагаме со 
државните приходи. 

Без оглед да ли градските народни одброи 
имат одобрение за собирање на трошарина за бу-
џетскиот период Јули — декембри 1946 год. са дол-
жни да достават предлог За заведуене на трошари-
на сообразно на ово«. Напаствие. 

Во "поглед ѕа р испраћене с о б и р ане, ко играли-
ране, крвиците. вракјане на суми, застареност и 
се останало важат аналогно одредбите кои важат 
!3а државната трошарина 

IV 
Сите градски одвоено мести« народни одбори 

кои добиле одобрение за собирале на вноснин I 
/(односно калдрмкна и тарацовина, каде д а ж б и н у , 
на »несуђене на стоки собира под овија наимеиова-
јнија), такси на транзит и такси на износ, веднага 
.требе Дц. обуставу понатамошното собирање на 
&внја дажбини и за тоа да известат одделението за 
буџет при Министерството на финансиите ФНРЈ. 

На народните одбори кои до сега имаа 
брение за собиране на вноснина (односно калдр 
мина или тарацовина) може да се одобри да своите 
ггрошарински тарифи прошират со предметите кои 
•{порано са били обложени с о Здравина, л јв усло-
вната изнесени во овоа Напатствие 

Да .може при лроцелуенето на дра шал е то да се 
ама јасна представа, да ли се работи За вноснина ч 
или трошарина требе да е© води сметка За 'след-
ните карактеристики на овие давачки. 

Шђ. в носи ил а требе да се разбере такса која се 
собира на стока кон се внесуат во реонот на однос 
ниот народен одбор, без оглед да ли она во гего 
ке биде консумирана или дополнително од него ке 
јсе изнесе За консумирање надвор од него. За раз-
лика од трошарината, на овој посреден данок под-
лежи само во реонот на односниот градски наро-
ден одбор внесена стока, а ни во кој случај стока 
произведена во него Вноснината е еден вид цари-
на на градските народни одбори, поради това не-
може воопште да се одобри. 

Под трошарина требе да се разбира посреден 
данок за консумирање на определени предмети во 
границите н.ѕ трошаринскиот реон на градскиот на-
ј д е н одбор, без оглед дали е односната стока •»•ро 
изведена во границите на овој реон или надвор од 
него. Према тоа, трошарина се плакја, како во од-
носниот реон внесена трошаринска стока, така и во 
неговите травица произведена стоКа под условне во 
реѓо да се консумира., Стока кота во тр ош ар ине кво т 
реон се внесуе, па наново изнесу е, по тоа стока про-
изведена во границите на трошио ин екипу рео« која 
»дието се изнесуе за консумирање надвор од него. 
не може да биде оптеретена со трошарина. Исто 
така, трошарина не може да се собира на третиран 
ЈЖн стока која во трошаринскиот реон е сместена 
во троа, дрински сместишта 

Не може да се заведуе в собара никаква давачка 
на преѕозуене и изнесуене на каква и да било стока 
Рд територијата на еден на територијата на друг на-
роден Одбор- односно од територијата на една на-
родна република ра територии'ата на друга народна 
(еввубѕвка. а ^ - -•-«• - ~ - - • 

Исто така, не може да се заведу е и собир а тро 
шарана, тажеа или каква и да било друга давачка: 

а) на јаглен « на нафта кога она -служи како 
погонско средство односно суровина при производ 
е тв ото; 

б) на сите видови моторни возила 
в) ни калциев карбит кога служи: во фабриките 

за карбит За израбоТуене на хемичните препарати, 
во фабриките за изработуене на дисугас, за освет-
ление при риболовот на морињата и осветление во 
рудниците, во предпријатија та за аутогелно зава-
руене; 

г) на електрическата енергија воопште; 
д) на сите суровини и полупреработки кога овија 

како суровини понатака се преработуат во финално 
П Р О И З В О Д С Т В О ; 

г) на сите предмети кои се употребуат как« по-
гонско средство; 

е) на; 1) ориз, 2) сите видови семињ-, з а се-
ење; 3) гра; 4) млеко; 5) брашно; 6) хлеб; 7) детско 
брашно и диегички поепаоати; Ѕ) салун за миене и 
пра««, освен луксузно произвдство; 9) волна* ку-
дела и лен; 10) тухли, ќерамиди, вар, песок и цреп; 
И) сите андови сурови кожи; 12) на уљеНл плодови 
и уснено семе како: репица, буков жир, соја. сунцо 
крет маково, сусамово тиквено, памучно, коиспено 
ленено, слачлцкно. пициново и друго неспомнато се 
ме, кога служи за нфаботуене на зејтин За јадене 
и техничко уље; 13) на лекови и Средству за ле-
куене т е набави и тура во промет главната упра-
ва за набавка и расподела на лекови („Гунрал"); 

ж) па стоките кои ги внесуе во нашата земја 
УНРРА (види објаснение V Бр 6442 од 7 јули 1945 
год, — „Службен лист" бр. 60 од 14 август 1945 г. 
Ослободуенето на предметите споменати во точ-
ките в, д, г и е под 12) од плакјане на трошарина 
и други евентуални давачки, градските и месТни на 
радни одбори можат во својте тарифи да го у л о -
ват со пр зао на вршене контрола над употребу енето 
на овија предмети 

Сите народни одбори кои сметат да заведат да-
вачки за 1916 год се должни Да најдоцна ДО 15 VI 
1943 год се снабдат со одобрение за заведуене 
на местен данок, такса и трошарина саобразно на 
овна напатствие Во противно народните одбори 
који не се снабдат со одобрение по овоа напатствие 
не сменат да ги собират овие! давачки. 

Се напоменуо да предлогот за заведуене на Да-
вачките требе Дч обхване сите таксени и трОшарин-
ски тарифи кои постојат без оглед што се они добил« 
одобрение од надлежните власти власти за буџет-
ската 1946 год прели влегуенето во сила на но-
вите даночни закони 

Од о в о а с е исклучуат случаевите кои се добиле 
согласност на Министерството на финансиите ФНРЈ 
за заведуене на овија давачки согласно новото да-
ночно законодавство 

Понатаму се напомнуе, дека сите окружни на-
родни одбори се лолжни своите предлози за заве-
ду ене на местен данок да достават на Министерство, 
то на финансиите на Народна република Македонија 
на одобрение, п* и тзгај ако са векје добили одобре 
ние за заведусње на прирез за буџетска 1946 г пре 
ди влегуенето во сила на новиот даночен закон. 

Одлуките (правилниците) и тарифата за Убира-
не на такси, трошарина и други давачки народните 
одбори ке ги достават на Министерството на финан 
спите на Народна република Македонија ао три при 
мерка. 

До колку народните одбори со горните давачки 
и останалите приходи« источници не можат да по-
кријат со буџетот предвидените расходи за буџетска 
та 1946 год., Народна република Македонија во еми 
сол на чл 3 од Законот за располагање со држав-
ните приходи, може да отстапи на народните од-
бори еден дел од непосредниот данок према клучот 
За кок ке земе согласи еш в з Министерството на фи 
надеите ФНРЈ, 
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Министерството нп финансиите ФНРЈ дава на-
челно толкование по сите прашања ол областа 

Како од точното спооведуене на °воа Напаст-
вие зависи во прв ред фииансовата дисциплина, а 
по тоа и рав н омер ното оптеретуене на стопанството 
со давачките на народните одбори, како и извр-
шуенето на буџетот за 1946 г. не придржуенето на 
прописите од овпа Напаствие најстрого ке се прого 
нуе ,м капнуе. 

Со горното се Заменуе Напаствието за заведуење 
облагане и собирање нд давачките на народните од-
бори бр 81.30 од 29 VIII 1945 год.) „Служебен лист" 
бр. 67. од 4 септември 1945 год.) 

На 15 јуни 1946 год. ; гстануат да важат сите до 
сега одобрени таксени и трогнатине ки тарифи за со 
бирање на такси и трошарина на народните одбори 
во Македонија за 1946 год од страна на Министер-
ството на финансиите на Наводна република Маке-
донија како и решението на Министерството на фи-
нансиите — Одделение За даноци под III Бр. 466 од 
24 јануари 1946 гол и цо истите не можат Да Се сог 

бкпаг никакви давачки. 
Ово;1 напатствие влегуе во сила од денот на него-

в .то обиародуење во службениот весник на Народна 
република Македонија. 

С Ф — е н 
Министер на финансиите 
Даре Џамбаз, е. Р. 

]!1 бр. 2289/18 IV 1946 год., гр Скопје 
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На основ на чл чл 1 — 5 од Законот за заста-
•пуење нздлештвата, институциите, претпријатијата 
и организациите јавен карактер пред судовите и 
.други наводни власти- издавам СКМЈНОГЈ 

Н А П А Т С ТВ И Е 

За застану ен, Ѓ н,« Министерство го н а финансиите 
на Народна Република Македонија и наддаваната, 
институциите и претпријатијата под директен кон-
трол на истото Министерство, пред судовите и дру-
ги народни валсти 

Чл 1 
Митисгеоството на финансиите на НР Македо-

нија по?т СУТОВИТГ- и други народни власти ке го 
пак г а т е Помошник Министер или Шефот на Прав-
ниот отсек, или од Министерот односно неговиот 
помошник онолномоштено лице. 

Чл. 2 
Надлештвата. институциите и претпријатијата 

кои стојат под непосреден контрол на Министерство-
то на финансиите на Н Р. Македонија, пред судови-
те и други народни власти- ке ги застапуваат лица 
кои стоат на чело на тиа надлештва, или органи кои 
овна определат, доколку Министерството на финан-
сиите не најде За нужно да това право го задржи 
за себе со оглед на важноста нп самиот случај. 
Е'а тач цел надлештвото, институцијата или пред 
пријагието благовремно ке извести Министерството 
на финансиите и истовремено испрати спис- како би 
Министерството могло Да г о разгледа, важноста на 
самиот случај процени и по тоа донесе решение. 

Чл, 3 
Определениот да застапуе интересите на Мини-

стерството нмд право-и должност да поднесуе туж-
би, па дава одговор на тужби, да бара обевбедуење 
и да, по добиеното одобрение, предприеме на време 

сите други процесни работи кои Се покажат како 
нужни за обезбедуење имовно празните интереси 
на Мј> неверството пред судовите и други народи« 
власти. 

Чл 4 
Ликвидација на процесите поднесени прели 5. 

VIII 1945 год ке ги изврши Јавниот обвинител на 
ФНРЈ. 

Чл. 5 
Сите правни актови, кои ло »аслуж/ат Министер 

сг*/го ин финансиите на НР Македонија ч подрач« 
ките надлештва и институции, предприемени од 
нивните раководители односно од нив ©полном®* 
штени лица, полноважни се после предварително 
или дополнително одобрение од Министерот или од 
него ополномоштениот орган, 

Чл. 6 
Сиве толкувавме и објасненија по овоа Напат-

ствие ги дава Министерот на финансиите на Н Р 
Македонија. 

Чл. 7 
Овие напатствија влегуаг во сила со денот на 

објавуењето им во Службениот весник на Нродна 
Република Македонија. 

1 Бр. 1775, 18 мај 1946 г — Скопје. 

Министер на финансиите На НР Македонија 
д . џ а м б а з — е. р. 
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За да се даде возможност на учениците од држ. 
трг, гимназии во Македонија, кои през таа учебна 
година стекнале теорични познаника, Да се запознаат 
со практично водене н а книгите по различни прет-
пријатија и со внатрешната организација на прет-
пријатијата, а истовремено да помагаат на истите 
со својата работа донесувам следната 

О Д Л У К А : 

1) Учениците од Ш и IV клас на Држ- трг гим-
назии во Македонија, од оваа учебна година, се 
упатуат во различни претпријатија од тговски инАУ 
стриски или банков кар,атер, н

а стажуење. 
2) Стажуењето е задолжително за учениците од 

горе споменатите класови и трае најмалку 40 дена, 
3) При запишуењето во постар клас во новата 

учебна година, да престават уверење колку време 
стажувале-

4) Да учениците од тиа класови известат Дирек-
торот на држ. трг гимназија писмено најкасно до 
15 јуни 1946 год-, во кое претпријатие и во кое ме-
сто ке стажуат. 

5) Издршката на стажантите за време стажуе-
њето ке падне на терет на предпријатието каде е на 
работа. 

6) Директорите на држ, трг- гимназии, ке пре-
станат список на стажантите кои каде стажует и тоа 
нај касно до 20 VI — 46 г. 

Оваа одлука стапуе во сила со денот на потни« 
шуването. 

МИНИСТЕР ' 
на Трговијата и снабдувањето 
(Д< Бојановски — Дизе е, р-
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1 6 2 Во врска со писмото бр. 803 од IV 1946 година 
на Министерството на народното Здравје по повод 
цената на изгореното машинско масло које би <е у-
иотребило во борбата против маларијата Земскиот 
уред за цени донесува следното 

г - РЕШЕЊЕ бр. 25 
Одредува се цената на изгореното машинско 

масло Суље) . 
1. За еден кгр. изгорено машинско масло (уље) 

на едро дин. 4.— 
Цената се разбира ф-ко склад на про данецот. 
Ово решение стапува на снага од денот на обја-

вуењето му во „Службен весник на Н. Р Македо-
нију, а. сите издадени'решења до сега со издавањето 
на ова се анулирао 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 
Директор, 

Д. Саботко, е. р. 

163 . 
Бидејки иа пазарот се поЈавуе се повечку зарза 

ват Земскиот уред за цени го донесуе следното 
РЕШЕЊЕ бр; 26 

Член 1 
До втора Наредба з арзават^ се пушта во сло-

бодна продажба по слободни производителски цени. 
Член 2. 

Трговците со зрзават се должни да зарачунујат 
во калкулацијата дозволените проценти печалба прг-
ма Напатствие^ За определуење цените во трговија 
на едро и древно („Сл саопштенија" бр. 10 год. И). 

Член 3 
Со влечењето во сила на ова Решење се уки-

нуат сите прописи кои се во противност со него. 
Член 4 

Окруж. Н. О. се задолжаваат секи 7 ден да ис-
прашаат сведенија на ЗУЦ за движението на цените 
на зарзаватот. 

Член 4 
Овоа" Решење влегуе во Сила кога ке се објави 

во „Службен весник" з а Н. Р. Македонија". 
Директор, 

Д. Саботко, е. р. 

164 
Во врска со Напатствието 'За одредуење цените 

на занаетчисктиле услуги и произведениа бр 7367 од 
13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени Зем-
скиот уред за цени донесуе следното 

РЕШЕЊЕ бр, 27 -
Ѕ'а определувале цената на машино-браварските 

услуги (за работа) за сите градови на Н. Р. Македо 
нија. 

Член 1 
Услугите ке се наплатуат према изгубените са-

тои увеличане со режијска стопа 137%. печалба 20% 
врху вредноста на работната снага а 10% печалба 
на мтеријалите кои се употребуат. 

Член 2. 
Се задолжуат Народните одбори да го разгласат 

ова Решење, а Занатчиската камара да зготви пре-
писи од ово Решење заверени од властите Занает-
чите да ги истакнат на видно место. 

Член 3 
Овоа Решење етапуе на снага од денот на обја-

" вуењето му во „Службен весник на Н. Р. Македонија 
и сите до сега издадени Решења од Народните од-
бори со издавањето н л ова Решење се акулират 

Директор, 
Ц ј / ' 1 ' '< • Саботко, е. Р. 

165 
Во врска Со Напатствието за одредуење цените 

а занаетчиските услуги и произведенију бр. 7867 
ед 13 XII 1945 година на Сојузниот уред за цени 
Земскиот уред за цени донесуе следното 

РЕШЕЊЕ бр. 28 
за опредедуење цената на хемијско чистените 
услуги. 

Во Скопје. Жостов Во останалите тра. 
и Охрид 

Член 1 

дадови на Маке-
донија 

1) Чифт алишта дин. 104— 93.— 
2) Сако „ ' ац _ 

. 3) Па ито лон „ 32 — 2в.— 
4) Мантил „ 104 — 83 — 
5) Зимски капут „ н104.- 83 — 

Член 2. 
Останалите хемшско-чистачки услуги ке се на-

платуат прем,а изгубените работни сатни у в е з е н о 
со режијската стопа 75% и .печалба 20% од вредно-
ста На направената работа 

Член 3 
Се задолжат Народните Одбори да го разгла-

сат овоа Решење Занаетчиската камара да из-' 
готви ценовници кои ке бидат завеоени Од властите. 
З а п а л и т е да ги стакнат ценовниците на видно 
место. 

Член 4 
Овоа Решење стапуе на снага од денот на об5а-

вуењето му во „Службен весник на Н. Р Македо-
и сит? до сега издадените Решенија Од одборите со 
излевањето на о т е« аЧулират. 

Земскиот уред за Жени 
Л- Сабот^о. е р. 

166 
Во врска со Нап-зтствието за оПределуење цените 

Н п Г о " 3 ' И Г К ч т е УСЛУТи а пооизведенија бр 7867 
од 13 XII 1945 готика на Сојузниот уоед За цени. 
Земскиот уг>ед За прН,ч донесуе следното 

РЕШНЕИЕ бр 30 
за определуење цената на тенекиџијските услуги: 

Член 1. 
Во Скопје, Жостов Во останалите гра-

и Охрид дои на Македо. 
Н'ИЈЗ 

I) Шпорет 15 и 18 цоли дин 1030.— 721 — 
2) Кјумбе симпсовано за огрев д. 177— 124 — 
3) Кјумбе ка зан ли ја дин. 82 — 58 — 
4) Кјумбе За варење дин 82— 58.— 
5) Колено пресоване дин . 3,50 3.—» 
6) Колено рачно дин. 11,50 8.— 
7) Прскалица дин. 81,— 57.—в 
8) Канта дин. 81 — 57.— 
9) Канта за кјумур дин 67.— 47.— 

10) Корито дин. 80.— 58.— 
II) Кофи за вода Дин. 40.— 28.—». 
12) Нунови за млеко дин. 81.— 57.-* 
13) Канти за зејтин дин. 40.— 28.-« 
14) Чешдиња За кл.уки дин, 81.— 57.— 
15) Кан тини њ-) дин 40.— 28.— 

Член 2 
Останалите услуги ке се наплатуват према изгу-

ебните р а б о т и сатови увеличени со режијската сто. 
па 35% 1 печалба 20% од' вредност« на направената 
работа. 

Цлен 3 
Се задолжава-г Народните одбори, да го, обја-

атв оба Решение а Занаетчиската камара да изгот-
ви ценовници кои ке биат заверени од властите 

СЛУЖБЕН ВЕСНИ! 
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Занаетчиите да ги истакнат ценов,»иц,ите на видно 
место 

Член 4 
Оба Решен ије стапува на снага о д денот на об-

јаву е љето му во „Службен весник на Н Р Македо-
нка" и сите дру ни до сета издадени од народните 
одбори со издавањето на ова се ану лио ат 
16 мај 1946 г. Скопје Земски уред 5а цени 

Директор, 
Д . Са бот ко, е Р. 

167 
Во врска со Напатсгвието ва одредуење цените 

На занаетчиските услуги и произведенава бр. 7867 
од 13 ХН 1945 година на сојузниот уред з а цени, 
Земскиот уред за цени донесува следното 

Р Е Ш Е Н И В Е бр. 31 
Ѕа определуење цените на чантаџијските, куфе»рџи. 
ските услуги и канти за сатови. 

Член 1 
Во Скопје, Жостов Во оста на лит е тра 

и Охрид дови на Македо-
нија 

1) Клета куфер од картон, орбан дин. 77.— 54.— 
2) Пулбан со обручи дин. 127.— 89,—> 
3) Кл-ем шивен дин. 162.— 114.—• 
4) Лајпцигер опнгивен со кожа дин. 255.— 201.—» 
5) Кац ети а дин. 255.— 179.—' 
6) Кожен куфер дин. 474.— 332 —> 
7) Учениче ска чанта дин. 111.— 78.—» 
8) Детска чанта з,а падрони дин. 193 — 135.— 
9) Канцеларијске чанта дин. 162.— 114.—» 

10) Ајнштаговна чанта дин. 318.— 223.—» 
14) Путничка чанта, со два џепа дин. 287.— 201,— 
12) Дам. чан, со бигол ж. б. 50 спорт.ед. 234,— 157— 
13) Едно каишче за рака обич. мат . д. 3.— 2.— 
14) Едно каишче за рака обич. ж. дин. 3.— 2.—» 
15) Едно каишче двојно со подлога д. 5.50 3.— 
16) Едно катани« машко гарнирано дин. 4,50 3 . - -

Члан 2. 
Останалите услуги се наплатуат премл, изгубе-

ните сатови увеличане со режијската стопа 69°/о и 
печалба 20% од вредноста на направената работа. 

Член 3 
Се задолжуат народните одбори да го разглас 

Сат о®од Решениве, а Занаетчиската камара да из-
готви ценовници кој ке бидат заверени од властите.: 
Занаетчиите да ги истакнат цеч јв жиците на видно' 
Јместо, 

Член 4 
Овоа Решениве стпува на снага од денот на об-

јавуењего му во .Службен весник на И, Р. Лакедо-
«Ва" и сите други до сега издадени од народните 
Одбори со издавањето на ова се ану лир ат 
Тб мај 1946 г. Скопје Земски ур дед за цени 

Директор, 
Д . Саботко, е. Р. 

ада 
Во врска со Напатствијето за одредуење цени-

те на Занаетчијските услуги и нроизв бденија бр. 
;786 од 13. ХИ. 1945 година на Сојузниот уред За цени. 
Земскиот уред за цени донесуе следното 

П РЕШЕНИЕ бр. 32 
З а определувале цената на налбатските услуги 

работната рака без материјал за сите градови « а 

Н Р. Мкедонија. 
Ил- 1 

1) 3«. потковуење на коњ дин. 38 — 
2 2) За потковуење на магаре » 25.— 
. 3) За потковуењ© на ноа 

Ѕ 4) За потковувале на бивол 

Член 2. 
Ост а пал ите услуги хе се наплатува« према изгубен! 
т е работни стоои увеличено до р е ж и ј а т а сто 
па 32% и печалба 20»/» Рд вредноста н а направена*« 
работа. 

Члин 3 
Се задоржуат Народните одбори да го разгла 

сат обоа Решение а Занаетчиската Камара до изгот 
ви ценовници кои ке бидат заверени од властите. 3« 
наетчиите да ги истакнат ценовниците на видно ме-
сто« 

Член 4 
Овса Решен,не стапува ц«, снага од денот на објг 

зуењето му во „Службен весник на Н. Р . Македо-
нија" и сите до сега издадени од Народните одбори 
Решенија со издавањето на ова се анулирао 

Земски уред за цент 
Директор, 

Д . Саботко, е. Р 

169 
Во врска со Напаствието за одредуење цените на 

занаетчиските услуги и произведенија бр. 7867 од 13 
декември 1945 година на Сојузниот уред За цени, 
Земскиот уред за цени донесу© следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
за определуење цените на кондуриџискит услуга 

Член 1 
Во Скопје, Жостов Во останалите тра . 

и Охрид дови на Македо-
нија 

1) Машки ковани од бр. 39—45 дин. 167.— 117 — 
, 2) Женски ковани дин. 149.— 105.—1 

3) Женски екрос батино ди«, 139.— 98.— 
• 4) Детски од бр. 26—30 дин. 101.— 71.— 

5) Детски од бр. 31—34 дин. 106.— 75,-н 
6) Детски од бр. 35—38 дин. 124.— 87.— 
7) Детски од бр. 24—30 тек гјон д. 60.— 42.—* 

ПУШТИИ: 
„ 1) Машки клот со кожа дин. 31,—- 32.—• 

2) Женски .клот дин. 23.— 16.— 
3) Детски од 26—30 дин. 15.—> 11.— 

* 4) Детски од 31—34 дин.15.—• 11.— 
- 5) Детски од 35—38 дин. 22.— 16.— 

- ОПРАВКИ: 
1) Машки лепчиња ковани дин. 44.—» 31 -

- 2) Машки пенчиња шивени дин. 54.— 38 — 
3) Женски пенчиња ковани дин. 23.—1 20.—1 
4) Женски лепчиња шивени дин. 37.— 26.-н 
5) Детски лепчиња од 35 дин. 22.— 16.— 

Член 2. 

50.—1 

Горните цени се определени на основани« опреде, 
лените ноуми, режијска стопа 35% и законска .пе-
чалба 20% врху работата и утрошениот материјал, 
тата и утрошенниот материјал. 

За другите услуги занаетчиите ке наплатуат 
према утрошените работи сатови, увеличени со ре -

жијската стопа и законска печалба од вредноста на 
утрошени^ надници. 

Член 3 
Се Задолжуат народните одбори да го разглас 

сат овоа Решение, а Занаетчиската, камара да изготч 
ви ценовник кои ке бидат заверени Од властите. З а . 
наетчиите да ги истакнат цено внуците, на видно 
место. 

Член 4 
Овоа Решение стапува на снага од денот на об-: 

јавуењето му во „Службен весник на Н. Р Македо« 
нија« и сиже до сега издадени Решенија од народните 
одбори со која се определени цените на овие услу-
ги, со издавањето на ова се анулирао 
16 над 1946 тод. Скопје Земски Уред за цени 

Директор, 
Д . Саботко, е. Р, 
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Во врска е« Напатетвието За ЈЗдредуеиге ва це-
ните на занаетчиските услуги и производи бр. 7367 
»од 13 XII 1945 год. на Сојузни >т уред за цеви, Зем. 
фкиот уред за цени го донесуе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 34 ч . 
Член 1. 

Се определуат цените на производите на скара 
следниот начин: Го 

, 1 
I 2. 
! а 
' 4 
! 5: 
! 6. 
; Г. 
» 8 
' 9. 
НО 
111. 

во Скопје во другите места 
I к. И к. I к. 

Ражвич од 80 гр дин. 5,50 5.— 5 — 4,50 
Котлет од 150 гр. дин. 8,50 7,50 7 — 6 50 
Штеп од 120 гр дин. 7,50 7,— 6 50 
Шницли од 200 гр дин. И.— 10— 950 9*-* , ' Ј 
Слезина од 60 гр. дин 3 50 3 50 3,— 3—< ј**! 
Срце от 80 гр. дин, 5.— 4,50 4.— 4—• 

2 бубрега од 80 гр. дин 5— 4,50 4,— 4—• 
Крвави од 8(3 гр^ дин. 5.— 4,50 4.— 4—< ^ 
Опашка од 60 гр. дин И,— 10.— 9 50 9»,—> 
Кјуфте од 40 гр дин. 4,— 3,50 3 50 3,— 

Кебапче од 15 гр. дин. 2,— 1 50 1,50 2,50 2 ком. 
Член 2. 

Горните цени се определени н а основавме утро-
тенисот мате ри ал уголемени со 25—35% печалба. 
'Оние дукјани кои се бават само со скара на горните 
цени ке зарачунаат по 10% печалба. 

Член 3. 
Народните обори се задОлжуат да го разведат 

овоа Решение и ги ^тероризираат г о с т и н к и т е и 
рестораните во две категории. 

Член 4. 
©во« Решение стапуе на снага од денот на ®бја-

»уенето во „Службен весник на Н. Р. Македонија. 
Сите до сега издадени Решени а од народните од. 
бора со издавањето на °во,а Решение се анулираат. 

Земски уред за цени 
Директор, 

Д. Саботка, е, р. 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Бр. 245 
Поручник Балтовски Трајанов Бранко и ^поруч-

ник Петковски Глигоров Сотир се назначуат за чи. 
ковници ДО отскеот за сузбијање на криминалитет 
а привредна саботажа при Градскиот Народне од-
бор — О-В.Р. Скопје и се класират во IX група. 

Бр. 246 
Заставник Ковачески Панев Методија се назна-

к е за зам- командир на ©кружната народна мили-
ција за поредок — Штип н се класира во IX група.. 

Бр. 247 
Пее. поручник Стојменов јанев Владо се н а . 

знану е за раководител на отсекот за сузбијаше на 
криминалитет а привредна саботажа при Градскиот 
Народен одбор Куманово и се класира во И 
група. 

Бр. 248 
Митевски Петров Трајан се нааиачуе за рако-

водител на отсекот за сузбијање криминалитет и 
привредна саботажа при Градскиот народен одбор 
О.В.Р. — Штип и класира во IX група-

. Бр. 2491 
Павловски Кр. Ацо од е- Битуше — Дебарско 

се назначуе за шофер при Министерството на вна^ 
грешните работи на И. Р_ Македонија и класира во 
.VII група-

Бр. 250 
Јаковлевски С- Ефтим од е. тешково — Кава-

дареко да се назначи за милиционер при ОквдвЈска. 
та дедова милиција — Кавадарци и класира како 
званичник III група_ 

Бр. 251 
Прчков Александар од град Штип се назвачуе за 

чивоввак-архавар при Окружниот народен одбор — 
Штип и се класира како званичник Ш група-

Бр. 252 
Тодоров П Мито од град Струмица се назвачуе 

за шеф на О-В.Р. пра Градскиот народен одбор —. 
Струмица а класира во УШ група; Велев Б. Виктор 
од град Струмица се назначуе за пом- шеф на 
О.В.Р. — При Градскиот Народен одбор Струмица 
и се класира како приправник IX група; Дамева 
Ленка од град Струмица се назначава за чиновник 
и класира како приправник X група; Пеакева Кали-
па од град Струмица се назначуе за чиновник и се. 
клсира како приправник X група; КаракаШев а Љу-. 
бица од град Струмица се назначуе За чиновник и 
класира како- приправник X група сите во О.В-Р. —< 
При Градскиот народен одбор — Струмица. 

Бр. 253 
Котевска Марковска Цвета од град Прилеп се 

назва чуе за чиновник во О-ВР при Градскиот н а . 
роден одбор — Струмица и се класира како при-« 
правник IX група_ 

Бр. 254 
Абдулов Несим Мунир од е. Арко«ија Се назна-

чуе за милиционер при Околината народна мили-
ција — Гјорче Петров и се класира како званичник 
III група. 

Бр. 255 
Ивановски Ј- Спасе од град Битола се назначуе 

за милиционер при Градската народна милиција —* 
Битола и се класира како званичник III група. 

Бр. 256 
Стојановски М Методи од град Битола се на . 

значуе за милиционер при Градската народна милан 
ција Битола и се класира како званичник Ш група* 

Бр. 257 ' 
Јолдашева Д- Живка од град Велес се назначио 

за чиновник дра Окружниот народен одбор — О.В.Р« 
— Велес како приправник X група. 

Бр. 258 
Гаврсшска Т. Благоја од е. Сиричино — Теарач-> 

ко се назначуе за милиционер при Околирската нат« 
родна милиција — Теарце и се класира како зва . 
ничник ГО група, а досегашниот милиционер Аса* 
новски А. Исам се отпушта од милиционерската 
Д О Л Ж Н О С Т . 

Бр. 259 
Николовски Т Тодор од е- Крапа — Прилеп* 

еко се назначуе за милиционер при Околнјската на-
род.^ милиција — Брод а се класира како звани*, 
как ИГ група 

Бр. 260 
Мустафа Алија од е- Плашица — Кичевско се 

назаачуе за милиционер при О б л и ј е ката народна 
милиција — Брод и се класира како званичник Ш 
група. 
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Бр. 261 
Антески С. Глигор од е. Вруток 

се класира како званичник III група. 
Гостиварско 

Бр. 262 
Докоски Т. Мицко милиционер при Околијската 

народна милиција Гостивар се разрешуе од должност. 

Бр. 263 
Давчев Д. Благој од град Штип се назначуе за 

служител II група при Окружниот народен одбор — 
О. В. Р — Штип 

Бр. 264 
Србиноски П Јосиф, милиционер при Околиј-

ската народна милиција — Морихово се разрешуе 
Од должност 

Бр. 265 
Цветковски В. Кузман од е Бродец се назначуе 

за милиционер при Околијоката народна милиција 
— Маџари и се класира како званичник III група 

Бр. 266 ^ 
Иванов Г. Јаким од град Кратово се назначуе за 

милиционер при Окружната народна милиција — 
Штип и се класира како званичник III група. 

Бр. 267 
Трајковски К. Ацко од с. Добреновац — Брод* 

еко се назначуе за милиционер при Околијската на* 
родна милиција — Брод и се класира како званич« 
ник III група 

Бр. 268 
Заревски Теодосија милиционер при Градската 

народна милиција — Скопје се разрешуе од дол-
жност. 

Бр. 269 
Ефтовски И. Петре од е. Стенче — Тетовско 

се назначуе за милицонер при Околијската народ" 
на милиција — Тетово и се класира како званич-
ник III група. 

Бр. 270 
Нед елковски Б- Марко се назначуе за милици«*, 

нер при Окодијската народна милиција — Тетово и 
се класира како званичник III група. 

Бр. 271 
Бегинова Ката од град Велес се назначуе за 

чиновник при Окружниот народен одбор — О.В.Р« 
— Велес и се класира како приправник IX група. 

Бр. 272 
Трајков С- Славчо се назначуе за чиновник при 

Околискиот народен одбор — О.В.Р. — Неготино 
и се класира како приправник X група. 

Бр. 273 
Стефановски Илчо од град Неготино се назна-

чуе за шеф на О-В.Р. — при Околискиот народе« 
одбор — Неготино и се класира во УШ група. 

Бр. 274 
Јаневски С Александар од е. Волковија •— Те-

товско се назначуе за шеф на О.В-Р. — при Околи-
скиот народен одбор — Тетово и се класира во III 
група 

Бр. 275 
Трајковски Саздо се назначуе за надзир ател и се 

класира како званичник 1трула; Трајковски Никола 
од град Крушево се назначуе за чиновник и се кла-
сира во 1Х-група; Јованоски Јован од с. Селце-При 
лепеко се назначуе за надзиртел и се класира како 
званичник 1-група; Муарем Шефки од с. Гор. Црк-
ва—Ресенско се назначуе за надзирател и се класира 
како званичник во 1-група и Димовски Д, Тодор од 
град Велес се назначуе за чиновник во интенданство 
то и се класира како званичник 1~група сите во Глав 
ниот затвор — СкОпје# 

Бр. 276 
Рамазан К Рамазан се назначуе з« администра-

тор при Градската народна милиција — Скопје и 
се класира како званичник И-руца 

Бр. 277 
Грковски Ефтимов Гаврил од град Берово св 

названу е за чиновник при Околискиот народен од" 
бор О. В Р. — Берово и се кла сира како приправ-
ник 1Х-група 

Бр. 278 
Ангелов Н. Ангел се назначуе за водник при 0~ 

кОлиЈскаТд народна милиција — Гевгелија и се кла-
сира во Х-група-

Бр. 279 
Костовски Ст. Михајло од с. Пуста Река — Кру; 

шевско се назначуе за шеф на О. В. Р. — Крушево 
се класира во 1Х-група. 

Бр. 280 
Трајковски А. Блаже се назначуе за интендант 

при ..батаљното раководство при Окружнатд. народ 
на милиција—Велес и се класира како званичник 
Ш-група 

Бр. 281 
Теменугов М. Христо од е. Богданци—Гевгелиј 

еко се назначуе за шеф на управата на народната 
милициаа. за град Гевгелија и се класира вр 1Х-група. 

Бр. 282 
Чесмеџиски Краљо чиновник во О. В. Р. — при 

Околискиот народен одбор — Старо Напричане а 
лицето Трајковски Спиро од О. В. Р. — ири Старо 
Нагоричане Се праназначуе на местото на Чеси е гие-
ски Краљо. 

Бр. 283 
Пановски Гавро шеф на отсекот Народна мили-

ција при Окружниот народен одбор—Битолу се пре-
лази ачуе за шеф на О. В. Р — при Градскиот наро 
ден одбор — Битола во УШ-група. 

Бр 284 
Андоновски М. Добре од е. Маврово—Гостивар 

око се назначуе за милиционер при Околија а та на* 
родна милиција — Гостивар и се класира како зва-
ничник НГтруиа. 

Стоилов Ф. Ванчо од град Струмица се назна-
чава за шеф нА О. В. Р. -при Околискиот народен 
одбор . Струмица и класира во VIII -група. Бр. 
— 226 

Тасевски В. Тома од град Битола се назночава 
за милиционер при Окружната народна индиција 
Битола, класира као званичник Ш - група. Бр. —» 
227 

Танева С. Лила од град Велес се назначава за 
чиновничка во О. В. Р. при Окружниот народен 
одбор в Велес и класира као званичник III - гру.-* 
па. Бр. — 228 

Рамиз Ба'рам. милиционер при Окол,ирската 
народна милиција - Дебар се разрешава од до . 
лжност Бр. — 229 

Насуф Диме милиционер при Околијсќата, народ 
на милиција . Дебар се разрешава од должно-
ст. Бр. — 230 

Тзпанџиоски С. Миле од Битола се назначава 
за крименален милиционер и класира као звани* 
чии III . група. Бр. — 231 

Џиков Димитар досегашен чиновник во отсекоа 
з а сметководство при Министерството на финансии 
те на Н. Р. М. се назиочава за в. д.т шеф на сме«; 
тководниот отсек при Министерството до внатре*' 
шиите работи и класира во VIII . група. Бр. -— 232 
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Ангелов Т. Ване милиционер при О к о л и н а т а 
изроди« милиција - Штип до разрешава од должно, 
ст « на неговото место е« назначава лицето Алиев 
Еминов Редеп и класира као званичник Ш - гру-
па. Бр. — 233 

Јанку ловени В. Милан Од е. Базерник - Круше 
вачка околии се назначава за милиционер при 
Околината народна милиција „ Дебар — Хисар и 
класира ка0 званичник Ш _ група. Бр. — 234 

Подземски Милан зам. ко ма дир на четнотО 
раководство при Околината народна милиција При 
леп се разрешава од должност. Бр. — 235 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСУДИЕТО 
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Се назначава Драган Спасов, од гр. Скопје, за 
секретар. VIII група во Околискиот суд —.Кр. Па-
ланка. Бр. 33. 

Се назначава Асен П- Баков, од гр Петрич (Пи_ 
рин- Македон.) за чиновник, во Околискиот суд — 
Радовиш. Бр. 34. 

Се назначава Селвија СерафИмова, од "гр. Ско-
пје, за прислужничка II група во Околискиот суд — 
Скопје. Бр. 36. 

Се назначуг Магдалена Д. Новакова, од тр. Кр. 
Паланка, за чин. приправи, вс X група во Околијски-
от суд во Кр. Паланка Бр. 43. 

Се назначава Славко Т. Арсов, од гр. Битола, 
за служител II група во Околискиот суд — Ви го та. 
Бр. 44. 

Се назначуе Никола Др. Кечевски, од гр Велес, 
за'чиновник X група, во Околискиот суд — Велес. 
Бр. 46. 

! С 
Се назначуе Сграхил Н. Велков, од е- Моноси_ 

лово — Струмишко, за чинов, приправник IX група, 
во 'Околискиот суд — Струмица. Бр. 50-. 

Се назначава лицето Георги Т. Марковски, од 
гр. Крушево, за служител I група, во Околискиот 
суд Крушево. Бр. 52'. 

Се одменува заповедта бр. 31 од 28 II 1946 год. 
на Министерството на правосудне го, за назначуењо 
на Асен П. Баков, за чиновник во Околискиот суд 
ро Радовиш, поради одкажуењето му да се јави на 
должност. Бр 91. 

Се ослободува од должност чиновнич- приправ-
ник IX група, во Околијскиот суд — Битола, по мол-
ба, Васил Георгиев Лазаревски. Ос лободу ењето му 
да се смета од денот на напуштањето ни должноста, , 
Бр. 93 • 

Се назначуе Амед Али Ашмедов, од гр- Кочани, 
за чиновник. УШ труба« га<*>» Околискиот Суд во 
Кочани. Бр. 94. - г • 

Се назначуе Мустава Кјазим Амит, од с. Град, 
Ц. Селско, за званичник III група, во Околискиот 
народен суд вс Ц. Село Бр. 95 

Се назначуе Петар Панев Накашев, од Кочани, за 
званичник 1 група, во Околискиот суд — Кочани. 

Се назначава Владимир И. Атанасов, од Неготин, 
за званичник I група, во Околискиот суд — Битола^ 

Се назначава Г. Везенковски, од гр. Берово, за 
званичник III група во Околијскиот суд — Бе^к>во. 

Се назначава Борне Ил Тутевски, од гр. Битола. 
Ва служител И група, во Околискиот суд —Битола. 

Се назначава Ташко П. Тасевски, од Битола, за 
чинов, приправник IX група, во Околискиот суд — 
Битола. 

Се назначава Тодор П. Тасевски, од гр. Битола, за 
чиновник седма група, во Околискиот суд — Битола 

Се назначава Ј. Фурнаџиска, од гр Беров^, за 
званичник III група, во Околискиот суд — Берово. 

Се назначава Ј- Гигова, од гр. Велес, за чинов, 
нинка во Околискиот суд — Велес. 

Се назначава Драга Костова од гр. Велес, зи чи-
новник IX група при Министерството на Правосудне'^ 

Се ослободу.е од досегашната должност, чиновнич. 
приправник X група во Окружниот суд во Битола, 
по молба, лицето Блага Димова Николоска со 30 ап-
рил 1946 година. 

Се ослободуе од досегашната должност, чичови 
приправник X група во Окол. суд во Штип, по-молба, 
лицето Михајло Митев Манев со 30 април 1946 тод. 

Се одменуе заповедта Бр. 63 од 1 април 1946 год. 
на Министерството на правосудне™, за назначуење 
на лицето Кузман К. Трифуновски. за чиновник во 
Окол. суд во Куманово, бидејки истиот не е остобо_ 

'ден од досегашната му должност, 

По претложение на директорот на Народниот те-
атар бр 364/11 април 1946 год. и во интерес на служ 
бата го отпуштам од служба артистот Предраг Диш-
ленкоеич'. 

Отпуштањето се смета од 1 април 1946 год 

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
НА Н Р МАКЕДОНИЈА 

М-р Воислав Сотироски, врз основа на неговата 
молба се назначуе за управител на Државната 
во гр. Гостивар , 

Назначениот да му е« смета пд денот на "ста-
пуењето на должност. — Бр. 192-

Се премета е Слободанка Ристоска од Министр-
ството на народното здравје — Скопј за чиновник 
во Окружната болница Битола * 

Назначението да се смета од 1 IV 1946 година. 
— Бр. 260. 

На основанине на решението бр. 209 од 1 април 
1946 год., на Комитетот за заштита на народното 
здравје Белград 

РЕШАВАМ: 
да се Д-р Петар Цурим .лекар даде привремено 

на работа во -Земската болница Скопје. — Бр. 325. 

Воз основа на решението бр. 206 од 28 ИЈ 1946 
год. на Комитетот за заштита на народното здравје 
Белград, 

РЕШАВАМ: 
да се Д-р Рајич Милутин, лекар даде на работа 

во здравствената станица при Градскиот народен 
одбор Велес- — Бр. 326 

Андре! БУЧКОВ чаботехник во Битола се демо-
билизира — Бр 329. ' 

Димитар Антонов се демобилизира и се назна-
чуе за мик{хккопист во е- Пирава. — Бр. 330. 

Иван Христов Ачтараросжи бе демобилизира и 
се назнацуе за сан помошник во здравствената ста-
ница Гостивар — Бр. 331-

Се назначуе Блага Миркова за асистенка Во заб-
ната амбуланта во гр. Битола. 

Нзначението да се смета од денот на посталуе-
њето иа должност- — Бр. 333. 

аптека 
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Христо Георгиевски, дентист се мобилизира гра-
ђански и се дава на работа во забната поликлнин-
ка во гр. Битола. — Бр. 334. 

Се отменуе решение бр. 230 о д1 ПГ 1946 год. 
за М-р Боривој Обрадович и остануе во сила с и -
рото. — Бр. 301. 

Се отмвнуе решение бр. 231 од 1 III 1946 год. за 
Хасан Љатив и оста нус во сила старото. — Бр. 302. 

М-р Сотир Спасевски аптекар во I државна ап-
тека Прилеп се преместуе з уаправител на II држав 
на аптека Прилеп. — Бр. 303. 

М-р Киро Спасески, аптекар во државната апте-
ка Струмица се демобилизира и се назначуе за упра-
вител на државната аптека Велес. — Бр. 304. 

М-р Венко Абраванел, аптекар во II држ. аптека 
Битола се демобилизира и се дава на работа на Зем-
скиот завод за осигуруење на работниците — Ско-
пје- — Бр. 306. 

М-р Борис Смилев, управител на аптеката во Ве-
лес се преместуе за управител на II државна аптека 

;Битола. Бр,. 305;:)- Лд е ш аа&^нмеТ 

Горица Бојчева, акушерка во Св. Николе се де-« 
{^мобилизира. — Бр. 310. 

Се назнаке Горица Д. Стоичева од Скопје звС 
билетопроверителка во Катлан овската бања. 
Бр. 312. 

Се назначуе Иван С Жиковски од е. Гари Де-
барско за бањани ја во Катлановската бања. —» 
Бр. 314. 

Се назначуе Христо Георгиевски за служител вф 
Катлановската бања. — Бр. 313. 

Се назначуе Крсто Ристов Цифрески за служи« 
тел во Катлановската бања — Бр. 315-

Д-р Продром Симеонов, прочелник на здравната 
служба во Битола се назначуе за лекар-епидемиолот; 
во Градската поликлиника — Битола. ?— Бр. 323. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
На Народна Република Македонија 

ОГЛАСЕН Д Е Л 

К О Н К У Р С 
^ За шестомесечен курс за медицнски сестри 

Министерството на народното здравје распишуе 
конкурс за шестомесечен курс за 30 медицински се-
стри кој ке се одржи во токот на оваа година вО 
град Скопје. 

На курс ке се примаат кандидати кои имат нај 
малко основно образование. 

_ Кандидатите за овој курс треба да подадат: мол-
би со податоци *за работата до приј&вуенето; да 
приложат документи за свршеното школо и крштел-
но- Молбите ке се предават преко околиските или 
градските н- о. до Министерството на народното 
здравје-

На курсот ке се приемат само курсиски од 18 
до 25 години. 

Молбите ке се приемат до 25 мај 1946 година. 
Курсистите за време на посетуење на курсот ке 

добиват бесплатен стан и храна. 
Од Министерството на народното здравј. 

4. 28 

С у д с к и огласи 
Тужителката Вида Мизрахи од Скопје тужи во 

судот Јосиф Е Мизрахи од Скопје, сега во неизвес-
ен ост. 

За заступник на тужената страна која е во неиз-
весност судот одредуе ДР. Јордан П. Стојанов, ад-
вокат од Скопје, кој ке го заступа на неговиот тро-
шок и опасност. 

Се повикуе тужениот да воток од 10 дена од об-
јавуењето во Службен весник на обои аолас се јави и 
го означи својот полномошник, оти во противен слу-
чај гпорот ке се реши и без неговото присаствие. 

Гр. бр 319/46 год. од 20 V. 1946 год 0 д Окруж-
ниот Народен суд гр. Скоп је. 

Тужителот Јосиф Ј . Сион од Скопје, тужи во 
судот Сарина Камхи, од Скопје, сега во неизвесност. 

За заступник На тужената страна која е во неиз-
весност судот одредуе др Јордан П, Стојанов« адво-
кат од Скопје, којке (а застапуе на нвизин трошок 
и опасност. 

' Се пови ку е тужениот Да во рок од 15 дена од 
објавусњето во Службен весник на овој атлас да се 
јави и го означи свој полномошник оти во противен 
случај спорот ке се реши и без нејно присаствие.. 

Гр. бр. 316/46 год. од 18 V 1946 год. од Окруже 
ниот народен суд гр Скопје. 
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Гр. Д. бр. 305/46 година 
Тужителот Панче Иванов Трајков, од Скопје, ул. 

323 бр 1 поднесе против тужената Зорка Панчева 
родена Ангелова Димитрова, бие. од Скопје, а сега 
Со непознато местожителство тужба За бракоразвод. 

По оваа. тужба одредено е рочиште За усмена 
расправа во овој суд на 21 јуни 1946 год., во 8 саатот. 

Како местото на живеењето на тужената не « 
познато и се поставуе како заштитник за нејзините 
права Јордан X Панзов, адвокат од Скопје, кој ке 
та застапуе на нејзин трошок и опасност, дури иста" 
та не се јави пред суд или не назначи полномошник. 

Од Окружниот, суд во Скопје 15 мај 1946 год, 
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Тужитедката Десанка Глигорова Зајцова. од гр., 
Куманово, тужи во судот Георги Зајцев рудар во 
рудникот „Лојане" Кумановска околија, Сега во не-
извесност. 

За заступник на тужената страна која е во неиЗ, 
в е сно ст, судот'одредува др. Јордан П Стојанов ад-
вокат од Скопје* кој ке го ' заступа на неговиов 
трошок и опасност. 

Се повикуе тужениот да во рок од 30 дена од 
објавуенето во Службен весник на овај отпас да се 
јави и то ознаци СВОЈ полномошник оти во протисл: 
случој спорот ке се реши е без негово присаствие. 

Гр. бр. 90/46 год 27 IV. 1946 Г. од Окружниот 
народне суд гр. Скокне. V , 9? 
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Согласно чд. 15 Законот за конфискација, и не-
говото аутентично толкување од 5 VIII 1945 год. се 
об јаву е извод од пресудата на Окружниот народен 
руд во Осје« К. бр. 267 «А 27 XI 1945 година која 

огласи- ЈЕГ ; 6; и .. - • -- " - , ' -
Др. Томислав Булата и др. односно концерна „Ба-

та" во гр. Битолја се осудуе на конфискација на це 
ЛИОТ̂ ИМОт. ' ' :: ' =.•;•.•( 

94' -

Согласно чл. 7 од поменатиот заков е« канат 
кредиторите на осудениот-осудената фирма, да во' 
рок од 15 дена од објавуњето на ова објава Во »Слу-
жбениот веоник на НРМ, пријават на овој суд своите 
барања. 

Од Околискиот народен суд во гр. Битола, » 
9 април 1946 год. Н. бр. 26/46 год. 
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Согласно доставениот список на пописот бр. 
488/46 год- од Околискиот народен одбор во гр. Ки-
чево по чл. 28 од Зак. за конфискација се изврши 
на ден 26 Ш 1946 год. конфискација на целокупниот 
имот, односно на Електричната централа во гр. Ки-
чево на Борисав Крстич од гр. Скопје а живуш во 
Град Кичево. 

Се канат сите веровници на осудениот како и 
Трети лица да во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас ги пријават своите барања. 

И. Бр. 266/46 година од Околискиот народен суд 
во град Кичево* 
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2. Судски оглас. Тужителката Мурадија Реџеп 
Јусуфова Од гр. Скопје тужи во судот Реџеп Јусуф 
Адиров, Од гр. Џаковима сега во неизвесност. 

За заступник на тужената страна која е во не. 
извесност судот одредуе др. Јордан П. Стојанов ад 
вокат од Скопје кој ке го заступа на неговиот тро-
шок и опасност. 

Се повику« тужениот во рок од 30 дена Од об. 
јавуењето во Службен весник да се јави и го озна-
чи свој полномошник, оти во противен случај спо-
рот »е се реши и без негово присаствие. 

Гр. бр. 222/46 г.. од 4 V 1946 год. од Окружниот 
народен суд гр. Скопје, 
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ОГЛАС 
Царинскиот инспекторат за Македонија со ре-

шение бр- 839 од ЈО IX 1945 година ги осуда: Спасе 
Јованов, Косто Л. Доновски и Косто Ј. Доновски сите 
од е- Крчиште Грција да платат казна во износ од 
>141.50 динари ; 

Да се запленат во полза на државата 304)00 ле-
ва дадени на помагачот-потказивачот Да се за . 
»лененана стоката: — 2 бивола и еден вол коафиску*. 

Бидејки местожителството на истите не им е поз-
нато Се канат преку „Службениот весник на НРММ 

да во рок од 15 дена, од денот на објавуењето на 
Третиот оглас се жалат до Министерството за фи-
нансиите — Одделеше за царини во Белград а преку 
Царинскиот инспекторат во Скопје. 

Жалбата да е таксирана со 100 динари-
Битолска царинарница бр. 123/46. 31 

Кооперагивната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 
739 од 6 V 1946 год. добри и внесе во својот реги-
стар новооснованата Селска општа кооперација во 
е. Будимирци околија Мориовска. 

^операцијата е основана но топовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 

л . . 
За ^операцијата подпишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 739 регистр. бр. 770 Скопје. 

Кооперативни Комисија 
32 

Кооперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр* 
740 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги. 
Стар новооснованата Селска општа кооперација во е« 
Габрово околија Струмичка под името. 

^операцијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадеш од ко оле. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За ^операцијата подлишуват членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 740 регистр. бр. 771 Скопје. 

Кооператива Комисија 
33 

^оперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ —̂  Скопје со решение бр« 
747 од 6 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги. 
стар новооснованата селска општа кооперација во 
е. Орехово околија Битолска. 

Кооперацијата е основана по топовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За Кооперацијата под пишуе ат членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 747 регистер, бр. 761 Скопје. 

Кооператива Комисија 
34 

^оперативната комисија при Претседателството, 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр« 
745 од 6 V 1946 год одобри и внесе во својот реги. 
стар новооснованата селска општа кооперација в$ 
е. Просен иково околија Струмичка. 

Кооперацијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадеш од коопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За Кооперацијата подпишуват членовите иа из* 

вршениот одбор. 
Бр. 745 регистер, бр. 736 Скопје. 

Кооператива Комисија 

Кооперативната комисија при Претседателството 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр« 
748 од 6 V 1946 год- одобри и внесе во својот реп*-
стар новооснованага селска општа кооперација вф 
е. Сушица околија Мазари. 

^операцијата е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопе« 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За Кооперацијата подпишуват членовите на за-

вршниот одбор. 
Бр. 748 регистер, бр. 760 Скопје. 

Кооператива Комисија 
96 

Кооперативната комисија при Претседателство1*!! 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бб* 
741 од 6 V 1946 год одобри и внесе во својот реѓа« 
стар новооснованата селска општа кооперација де 
е. Варварица околија Струмичка под името »ГОД« 
тизан". 

Кооперацијама е основана по типовите правила 
за селска општа кооперација издадени од коопѓ. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во десеторен размер. 
За Кооперацијата подни т у в ат членовите на из-

вршниот одбор. 
Бр. 741 регистр. бр. 772 Скопје-

Кооперативни Комисија 
ЗЈ, 
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ТРГОВСКО—ИНДУСТРИАЛНА БАНКА „ВАРДАР-' 
А Д. СКОПЈЕ 

Ке се одржи на 29 јуни 1946 година во 16 саатот 
редовни собрание на акциперите. 

Дневен ред: 
1 Избирање часници на собранието: 
2. Матење на извештајот на Управниот и Контрол 

ниот одбор за 1943, 1944 и 1945 год. и билансите; раз 
регпуење на одборите и избиране на нови. 

3. Изм енение набонковниот правилник; ликвида-
ција и избиране на ликвидаторите. 

4 Евентуални. -
Депонуењето на акциите е на касата на бачка 

,,Вардар". Скопје и индуетр.ијалната банка на Југо-
славија Белград, три дена пред собри ив то. 

1 — 3 
29 

ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО „ОРЕЛ" А Д. 
СКОПЈЕ 

Ке.одржи.на 29 јуни 1946 година во 17 саатот 
редовни годишни собран,иа на акционерите во лока-
лот на банка „Вардар" 

Дневен ред: 
1 Избирање часници на собранието; 
2 Читање извештајот на Управниот и Контрол« 

ниот одбор за 1943, 1944 и 1944 и 1945 год. и билан-
сите; разрешуење на одборите и избирале на нови; 

3 Изменение на друштвениот правилник; 
Евентуали. 

Депонуењето на акциите е на касата на баша 
„Вардар" Скопје и Инду стр, и јадиата банка на Југо* 
славија- Белград три дена пред собранието. 

Управата 
1 — 3 

30 

О Г Л А С 

Народна банка на Кралевине Југославија фили* 
ала Скопје, на основнине Законот за измените на 
Законот за Народната банка на Краљевина Југо славиш 
ја од 17 јуни 1931 год. со изменетата и дополнение 
ата од !4 септември 1940 година, изгласан од Со« 
јузната скупштина и Скупштинама. на народите »а 
У ста вот-в опната скупштина, на ден 15 јануари 1946 
година — обнародена« во Службениот лист ФНРЈ 
број 6 од 18 Јануари 1946 година, и огласот на своја, 
та Централа во Белград За регистровање на промените 
во називот на фирмата, бр. 15533/2 од 1 февруари 
1946 година, потврден од Окружниот суд за град 
Белград во Белград под ФИ број 52/46 (од 5 феару* 
ари 1946 година, објавен во Службениот лист ФНРЈ 
бр- 13 од 12 февруари 1946 година, ја промени св®--
јата досегашна фирма. Нејзината фирма »о иднина 
ке гласи: 

Н А Р О Д Н А Б А Н К А 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Филма ла — Скопје 

На основание чл. 2 од Статутите на Банката, п<* 
тврдени од Министерот на финансии под број 
41683/1 о д 25 јуни 1931 година Со измененија и до-
полн ен ија Од 16 септември 1940 година, фирмата, на 
филиалата на банката во Скопје полноважно Ке ја 
потпишу ват во сите работи од нејзиниот делокруг, 
управникот или неговиот заменик, заедно со еден 
од чинов ници те коло За това го одреди Управниот 
одбор на Народната банка наФНРЈ во Белград. 

Извршниот комитет, на основание овластувањето 
Од Управниот одбор на банката, додели право на 
колективно потпишу е ње на фирмата на банчината 
филиала во Скопје и това: на Александар Богоев, 
в- д. управник, Димитар Георгиев, в. д. пом. управ-
ник, а во отсаствие на еден од нив — на Александар 
Вишњецки, чиновник — сите во филиалата во Скоп-
је. 

Се излагаат потписите на лицата овластени Да 

ја- потпишуваат банчината фирма на филиалата во 

Скопје. Овија потписи изложени се исто така во 
просториите на банчината филиала во Скопје, улица 
Маршал Тито број 19, кои се пристапни на публи-
ката." : :м-јј|К}'0 

Март 194«. год. 1 

Скопје 

НАРОДНА БАНКА 
На федеративна Народна Република Југослав и«, 

Филиала — Скопје 
Д- Георгиев, е. р. А. Богоев, е. р. 

Овластените лица ке потпишуваат: 
Александар Богоев, Димитар Георгиев, 

в. д. управник в. д. пом. управник 
Александар Вишњецки, 

чиновник 
31 

Мали о г л а с 
Војна книшка 356415 на Ивановски Марко Сти«, 

мен се огласуе за невалидна. 1—1 
. 63 

Платна книшка бр. 206444 серија Ш на Ангел 
Мојсовски капетан се огласуе за невалидна. 1—1 

64 

Војна книшка бр. 133775 на име Игич Миланов 
Божидар е изгубена и се огласуе за невалидна. 

1 — 1 

Војна книшка бр. 608050 на Цецев Ангел е 
уништена и Се огласуе за невалидна. 1—1 

65 
Лична карта издадена од Околискиот народе« 

одбор во Прешево на име Сади Сабит Исеин се огла« 
суе за невалидна. 

66 

Војна книшка бр- 340697 на име Е ј у п о в с к и Јаја 
Јусуфов е изгубена и се огласуе за невалидна 

1—1 
67 

Војна книшка бр. 361932 на име Борис Томов 
Марков е изгубена и се огласуе за невалидна-

1—1 
69 

Војна книшка бр. 361932 издадена на име Панче 
Илиев Захариевски е изгубена и се огласуе за 
невалидна 1—I 

69 

Гјоргјевич Велко Цветков ги »гл асу е за нева. 
лидни следните документи: уверење за демобилиза. 
ција, препис на решението на штабот на V армија 
за демобилизација, оверен препие на шефот на пер«, 
ооналмо одделение на 52 дивизија и војничка книшка 
бр« 259286. 1—3 

70 

Војна книшка бр. 373843 и уверение 482 од 15 
XI 1945 год., издадени на Лазар Донев Маркоски се 
изгубени и се огласуат за невалидни. 1—I! 

71 
Платна книшка бр. 49160 на Турович Драгутин 

е изгубена и се огласуе за невалидна. 1—II 
72 

Војна книшка бр. 2017 на име Траја« Георги Ни* 
колоски е изгубена и ое огласуе зл невалидна. 

1—1 
73 

Војна книшка бр. 107337 на име Фети Незир. 
Камберовски да се омета заневалидна 

' ч 74 

_ СЛУЖБЕН ВЕСНИК -Стр. 150 
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Дебели зелени-картони за слободното одење на 
моторните коли бр. бр- 11401 11402 11403. 11404, 
11405 11406, 11407. 11408, 11409, 11410 11411. 11412. 
11413' 11414 11415, 11416 11417, 11418, 11419. 11420. 
11421 11422, 11423, 11424, 11425 11426. 11427 11428, 
11429,' 11430 11431, 11432, 11433, 11434, 11435 11436 
11437 11438. 11439 и 11440 се огласуат за невалидни 

С а о б р а з н о одделение на V Армија 
' 75 

1. Легитимација з а снабдував бр. 18306 на » м е 

Тошевски Георгиев Киро е изгубена и се п р о г л а с е 
за ива ли ди а. 

76 

3. Изгубената поарчачка карта „Гџ бр. 06098 на 
име Андрија Величковски се прогласуе за невалидна 

; 7 7 

г . 4. Изгубената Домаћинска книшка „К" бр. 11946 
на име Камил Али Камил од Скопје се прогласуе за 
невалидна. . • . . - . . ' , 

78 

- 5. .Изгубениот детски купон Д-1 на име Два Му. 
стафа Абдураманов од Скопје , д а се смета невалиден. 
- ; ' 79 

6. Пријавница на име Мустафовски Хаџи Абду. 
раман од Скопје е изгубена и се п р о г л а с е за нева-
лидна, 80 

' ! 7. Изгубената лична карта на име Весел Б а ј р а . 
Мов од е . .Сарај — околија Норче Петров да се сме 
та невалидна. 
•' ' ' - -•;• '• ' ' " 81 

г : 8. Изгубените купони За леп на име Јанев А т а . 
нас Минев Јанева Цвета Илиева. Јанева Спасена А 
танасова и Блажевска Благуна Методиева — од Ско-
пје се прогласуат з а невалидни. 

. . . . . . . . ^ 8 2 

9. Изгубенатапоарчачка книшка „Г" на Никола 
Б. Тримпаревски од Скоп'е се прогласуе за нева. 
лидна. > е • * 

,83 

10. Изгубена е лична карта на Мирослав Дими-
Лазбтров Бубевски е д Скопје и се прогласу« за 
невалидна. 

• -84 

И. Изгубена 6 д о м а ќ и н к а книшка бр. 19.888 на 
'Лазо Фотевски од гр. Хрутишта—костурско. Се про 
гласуе за невалидна. 

, , 85 

12. Изгубената д о м а ќ и н о т книтнка „К" бр. 2735 
На име Панче Алексов Манасиевски од Скопје се 
ирогласуе за невалидна. 

• • • ' / ' ' ' 8 6 

,13. .Изгубената легитимација За снабдуење бр: 
30679 на Иванка Илиева Од Скопје д а се смета ѓ,е. 
валидна. . . г • 

' 87 

14. Изгубената легитимација за снабдував бр 
30681 на Надица Илева од Скопје се пр огласу е За ч« 
валидна. 

88 

* 18. Изгубената легитимација за снабдуеже на 
Марија Трајкова Димитрова од Скопје д а Се смета 
невалидна, 

92 

19. Изгубената легитимација .»а снабдуење за 
Даница Божинова Спасенова од Маврово—околија 
гостиварска .да се смета невалидна. 

' ; - , 93 
20. Изгубена е легитимација на Бојан Благоев Ди 

митров од Скопје и се прогласуе за невалидна 
94 

21. Изгубена е членска карта од кооперација 
IV реон на име Благоја Панков Димитров од Скопје 
и се прогласуе за невалидна 

• . . - . •• 95 

Изгубена е легитимација бр 51788 на Љчљача 
Стефанова Читкушева и Се прогласуе за невалидна. 

\ , 96 

Изгубена е домаћинска книшка „К" на име Асан 
Азисов Идриз од Скопје и се прогласуе за невалидна 

. , 97 

Изгубена е' легитимација за снабдуење за »ме 
Самиде Идризов Сефер и се прогласу® за невлидна. 

. 98 

Изгубена е легитимација бр. 22174 на Извика 
Боризова од Скопје' Да се смета невалидна '. ! 

" 99 

Изгубен^ 9 домаќинка книшка „К" бр. 18137 на 
Јусуф Мамудов Бекиров од Скопје и се проглаСуе за 
невалидна • • • * - • • 

' 100 

.Изгубена, е дополнителна ноарчачка карта-„РГ* 
на име Селим Заим Карамет и се прогласу е За не-
валидна " ' ' [ ' ' ' " • : ' ' •'' ' ' 

101 
Изгубената лична карта па Еда Сали Демирова 

Од Скопје се прогласуе За невалидна. " ' 1 

ѕ 102 

И з а б е н а е домаћинска книшка „К" бр. 20384 на 
Фаик Исмаил од Скопје и се прогласуе за невалидна 

103 

Изгубена е легитимација за снабдував н а илмие 
Фан кова од Скопје и се прогласуе За невалидна. 

104 

Изгубена е домаќинка книшка ,>К" бр. 8742 н а 
Руфат Селим Исмаил од Скопје и се прогласу« за 
невалидна. 

105 

Изгубена е легитимација за снабдував на име 
Садедин Руфат Исмаил од Скопје « се прогласуе ОД 
Скопје и се п р о г л а с е за лева ти дна 

, - - , - -106 

Изгубената легитимации' за сн ао дуење на "лме 
Мемед Сејфула Јусуф од Скопје се прогласу« за 
невалидна 

107 

Изгубена -е домак ниска - книшка. » К" на Алексана 
дар Драганов Начев и е* прогласуе за невалидна. 

108 
15. Изгубената Придава на име Зарко Николов Изгубени е лггигимација За снабдував на Др»-

Илиев од Скопје хе прогласуат з а невалидна. Г а н АЛександров Драганов. Да се смета невалидна. 
89 109 

16. Изгубена е снабдителна книшка на Цана Д Р а 

гоно Николова од Скопје и се прогласуе за невалидна 
90 

17. Изгубената легитимација за снабдував на 
Цана Драгова Николова од Скопје се прогласу е за 
невалидна. 91 

Изгубена е општа граѓанска поарчачка карта 
,,Г" на Драган Алексзндров Драганов. Да се смета 
зч невалидна. И® 

Изгубен е откри-г лист на име Ана Миоска &ЗД11 

ден од кумановски градски одбор а се про л»:уе 
за невалиден. 
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Изгубени се кутеви лист и потврда з* примале 
Ка пријават« на име Ана Милоска т се прогласуат 

невалидни. 
112 

Изгубена е . дополнителна поарчачка марта ,,Р2'-
Ив ш е С-КЧна Митева и Се прогласу« 3^ невалидна. 

ИЗ 

Изгубена е општа; гр ат јаника поарчачка. карта 
на Роска Недевска Топчова од Скопје и се прогл а 

е За невалидна. 
114 

Изгубена е легитимација За Снабдувал на Нико 
XX Николовски ед Скопје и се прогласев За невалидна 

115 

Изгубена е легитимација За снабдуење на Борис 
Христовски од Скопје и 'се прогласу« за невалидна. 

116 

Изгубена е легитимација за онабдуење нд. Илин 
КЗЈ Христова од Скопје и се прогласу« за невалидна. 

117 

Изгубена е легитимација за снабдуење бр. 15976 
Кирил М. Иванов Од Скоп(е и се прогласу« за 

дена. 
118 

Изгубена е легитимација 'За Снабдував бр. 18455 

ЕМети ја Сектора Скопје и се прогласуѕ За не-
:идна. 

119 

Изгубена е домаћинска книшка „Кв бр. 18355 на 
Халисе Нури Усеин од Скопје и се прогласуе за ив ' 
валидна.. 

120 

Изгубела в домаћинска Книшка „К" на лме 'Леи« 
38 Томова Чкатровд; и се прогласе за невалидна. 

та 
Изгубена е дополнителна поарчачка карта ,,'Д1" 
.иро М. Попов Од Визбеново—<жОл. Скопска и се 
ласуе За невалидна. 

1/лг 

Изгубена е општа граѓанска ноар чачка карта 
ЈТ® на Рашид Рустемович Баквр од Скопје и се пр® 
т а с у « За невалидна. 

V 123 

Изгубена е 'легитимација За сна'бдуеље бр. 72561. 
Ка Дурија Xасановл. Кадиовска Од Споија и Се пр«, 
ѓласуе За невалидна. V 

124 
Изгубена општа грајгЈансќа карта: „Г" на Занка 

Настова Јордашова од Скопје Се прогласуе За пеза-

125 

Изгубена в дополнителна ноар,чачка карта » 
бр.. 3917 на Панче Д. Стефанов од Скопје и се про* 
Гласу« за невалидна. }2б 

Изгубена е 
домакинсКд, книшка >> К<!- бр, 7784 на 

«№К. Младен Стефанов и Се прогласу« за невалид-н и 127. 

Изгубена е легагимадиЈа За. снабдував бр. 
47367 на Тодор ТРИКОВ ОД Скопје и се прогласув за 
невалидна,. 

128 

Изгубена е општа, граѓанска порарчачка карта 
ЈТ* на Дамче Ангелов Стојанов од Скопје и Се про-
гласу е за невалидна. 

129 
Изгубена е легитимации За Снабдува« бр* 

09174 на Милован Иги,атовски Од Скопје и се »реи 
гл асу е за »ев а ладна. 

13« 

Изгубена е домаћинска книшка ц а Стојан 
р и с т о в Николов од СкопЈе и се прегласне За не* 
валидна 

131) 
Изгубена е легитимација % снабдувал бр, 

17450 на Траган Стефанов од СкопЈе и се прогласуб 
За невалидна. 

132 

Изгубена. ® домаќинот книшка бр. 1080 на 
Ивановски петко од Глупово-Скопско и се проглас 
суе за невалидна. 

133 

Изгубена е домаћинска книшка бр. 8338 на Мара; 
Исековска од Гостивар и се прогласу« За невалидна, 

131 

Изгубена е домаћинска книшка на Ружа Нико? 
иновска Бошковска ©д Скопје и се прогласу« За ив« 
валидна. 

135 

Војната књижка бр. 178633 издадена на Ристов" 
еки М. Глигор е изгубена и е прогласевме з а 
невалидна. 

136 

СОДРЖАЈ 
Страна 

'151 решение еа дневниците »а службениците 
за службени патуваниа во границите на 
државата 

151 Решение за одобруение на Дирекцијата За 
градежен матер јал 

153 Правилник За полаганне на дактилограф" 
ски курс 131 

154 Изменение и доплнение на Правилникот за 
државни трг. гимназии 

155 Заповед за паз на чу ение на Д иц малински 
* — суд при Министерството на просветара 
156 Решение за фузјја на текстилните фаврдаи 

„Кузман Јосифовски Питу". „Тулбенд" и 
„Армаган" 

157, Саопштени е на Министерство на инду* 
стр и; ата на ФНРЈ 132 

158 Напаствие за извршен ис иа збир нот ву-
джет на расходите за 1946 година на НРМ 133 

Л59 Напаствне за наплатуение на трошарината 
такса 139 

160 Нопаствие За Заступуение на Министер 
сте ото на финансиите 

161. Одлука на Министерството на Фет. и 
снадб. За стаж на учениците од трг. гим-
назии 14$ 

162—163—164—165 и 166 Решеииа на Уредот 
за цени за одреду ение на цени на: изго»< 
рено масло, пуштани« во слободна про« 
дажба на , зарзават, одредуени« на цените 
на машинско брава,реки услуги, на хеми« 
"еко чистение и за определуение на цената 
на тенеке джиски услуги Г43 
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