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

Бр. 34 Скопје, понеделник 8 декември 1947 година Год. 41 

з о о 
Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, а по предлог од 
Министерот за просвета, Владата на Народна Ре 
публика Македонија донесуе 

Уредба 
ЗА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 

Член 1 
Македонскиот народен театар, создаден во 

Народно-ослободителната ,борба во 1944 година, 
стои под општо раководство и надзор на Мини. 
етерот за просвета^ 

Член 2 
Македонскиот народен театар се састои од 

драма и опера. 
Член 3 

На чело на театарот стои управник и двајца 
директори (за драмата и за операта), што ги наз-
начи Министерот За просвета во согласност со 
Претседателот на Владата на НРМ. 

Оперативниот и техничкиот раководител, како 
и раководителот на книговодството на театарот 
ш назначуе Министерот за просвета по предло-
гот од управникот на театарот. ' 

Другиот персонал го ангажира и назначуе у-
правникот на театарот. За назначување и ангажи-
рање на уметничкиот персонал потребна е согла-
сност на Министерот за просвета. 

Член 4 
Финансиското работење на театарот се врши 

према сопствена претсметка на приходи и расхо-
ди кои што влегуат во претсметката на приходите 
и расходите на Министерството за просвета, 

Член 5 
Наредбодател за извршуење на претсметката 

на приходите и расходите е управникот на теата-
рот. 

Член в 
Поблиски прописи за организацијата и работе 

Н/ето на театарот ќе донесе со правилник Министе 
рот за просвета. 

Член 7 
Оваа Уредба клегуе во сила со чд 

зиното објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 10590, 12 XI 1947 год. Скопје. 

Министер за просвета Претседател на Вла. 
на НРМ, дата на НРМ 

К. X, Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 

301 
Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НР, 

Македонија Владата на Народна Република Ма-
кедонија пропишуе 

уредба 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА УНИВЕРЗИ-
ТЕТ, ВИСОКИ ШКОЛИ И НАУЧНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
За планирање во подрачното на научната ра-

бота, како и за остваруење на единствено раковод 
ство со Универзитетот, високите школи и научни 
установи, и за планско издигање на винт СТТ̂ -Ч. 
ни кадрови се оснива Комитет за Универзитет, виеш 
ки школи и научни установи како установа прм 
Владата на Народна Република Македонија, 

Член 2 
Комитетот има задача: 
1) да дава смерници за на^^чната работа и мд 

учните истражуења на сите научни установи, ин. 
статути .и заводи при министерствата и државни-
те стопански претпријатија во цел да се коорди-
нира научната работа, да ги потврдете нивните на 
учни планови и да дава согласност за поставуе. 
ње на научни раководители во тие установи ин-
ститути и заводи; 

2) во рамките на општодржавниот план, а т з 
основа на плановите, предлозите и потребите на 
стопанските министерства и другите гранки на 
државната управа, да се грижи за правилно, струч 
но и планско издигање на вишите кадрови во раз-
ните стопански гранки; 

3) да раководи со Универзитетот, високите нисо 
ли и научните установи; да во согласност со План 
ската комисија на НР Македонија предлага отва-
рање на нови факултети, високи школи и научни 
установи; да предлага на Владата донесуење про-
писи за нивната организација; да ги потврдуе 
нивните наставни планови и програми и да, во со-
гласност со Претседателот на Владата, потврдуа 
избор на ректор и проректор, декани и процес-
ни наставно-професорски и помоштен наставен 
персонал; и 

4) да во сотрудништво со Планската комисија 
на НР Македонија врши распределете на стапеа 
дин за етгдонти пз - ^то^и и високи школи од, 
средствата вон што би обезбеди ат соответните а т 
вистерства и други установи. 

Член 3 
Комитетот се состои од претседател, секретар 

и потребен број членови, кои што ги именуе Вла-
дата по предлог на Претседателот на Владата. 

Членови на Виолата можат да бидат имено ва-
ни зо составот на Комитетот. 
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Претседателот на Комитетот ја раководи рабо 
тата на Комитетот и ги назтчуе службениците во 
Комитетот. 

По одлука на Владата, министерствата во сво-
ите буџети ќе им обезбедуат на соответните фа-
култети и високи школи средства за изградеше 
На научни институти, заводи, лаборатории, опитни 
станици за научно-испитателна работа и за прак-
гична работа на студентите од поедините факул-
тети. 

Член 4 
Комитетот има своја претсметка за приходи и 

расходи,во составот на која влезу е и претсметка-
та на Универзитетот со факултетите и нивните 
научни установи. 

Претсметката на Комитетот ги опфаќа и сред. 
ствата за потикнуење на научната работа и за на 
градуење на проналазачките, новаторските и слич 
ви трудови на научното поле. 

Член 5 
Поблиски одредби за спроведување на оваа У-

редба ќе пропише Претседателот на Владата. 
Член 6 

Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето и 
шј ,,Службен весник на Народна Република Маке 
допија", 

Р р. ивев, 12 XI 1947 год. Скопје. 
Министер за просвета Претседател Ни Вла-

' на НРМ, дата на НРМ 
К X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с, р. 

Лрз основа на член 1 од Законон ^ оБ.Јастуе-
^ е Владата на Народна Република Македонија за 
деиесуењЈ уредби по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата, Владата на На-
родна Република Македонија ја чропшиуе сл ед-
рата 

Уредба 
ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ИМОТИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Пол т^:тита во смисла на оваа Уредба -

г'иат" земјоделските имоти, движни и ведт;г;;:сп; 
кои што се навог'аат вон од окук'пица и куг п ул 
ЈНПНМ 

По I земјоделски имот се разбира земјоделско 
з̂ ,̂ ј јиш 1 е од секаква култура со инвентарот и сета 
натиот дзпжен имот, кои што служат за земјо дел 
око пр ^водство (средства за производство) или 
се Јзр^ачи со такво земјиште (огради и слично), 
к ^ о и земјоделските плодови. 

Член 2 
Заштита на земјоделските имоти се вршл од 

масните односно градските (реонските) народни 
одбори, во чие подрачје се навог'аат земјоделски-
те5 имоти. 

За спроведуење на таја заштита месните од. 
носно градските (реонските) на подни одбори имаат 
свои потапи 
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Член 3 
Прописите на оваа Уредба к'е се применат! 

и на државните земјоделски стопанства. 
Државните земјоделски стопанства можат да 

имаат свои полјаци, 
Член 4 

Подадете се службеници на месните односно 
градските (реонските) народни одбори или држав 
ните стопански претпријатија на кои што им се 
поверуе чување на земјоделските имоти. 

Член 5 
Задача на полјаците е да го постојано обилен 

луат одреденото им подрачје, истото го чуват П 
за извршен прекршај поднесат пријава. 

Посадите се назначуат од околиските, одно-
сно градските (реонските) народни одбори. 

Принадлежностите на пољади се на терет на 
годишниот буџет на месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор. 

Член 7 
Принадлежностите на пољаците можат да би-

дат само лзо пари. 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШАЈ И ПОЛСКА 
ШТЕТА 
Член 8 

Прекршај по прописите на оваа Уредба е на. 
аесуење штета на земјоделски имот, доколку тоа 
н^ проста вуе кривично дело. 

Член 9 
Не е одговорен кој што изврши прекршам во 

состои ччие на трајно душевно оболевте, привремен 
ва душевна пореметсност или заостанат душевен 
развој, доколку поради овие состојанија не бил 
свестен за значението на своето дело или не мо-
жел да управу? со своите постапки, 

За прекршај извршен во п и ј а т состојанив 
извршителот е одговорен, 

Член 10 
Не е одговорно за прекршам лице кое што во 

време на и-шршетве на прекршен не е навршило 
14 години 

Член 11 
Одговорно е за прекршај малолетно лице кое! 

што во време на извршеше на прекршам наврши^ 
'-о 14 години и било толку душевно развиено да 
ип ,о за значеиието на своето дело и могло 
Не: \ г;.''...: е со своите постапки. 

Со т природата на прекршајот и л ич. 
аит^ помини на малолетник кој што наврши 14 
години, надлежниот државен орган може да реши 
постапката против него да се прекине и да се ма-
лолетникот предаде на родителот му или на орга-
нот за старателство за применуење воспитни 
мерачи. 

Само против малолетник, кој што во време на 
и з кршу с њето на прекривај извршил 16 години 
може да се изрече казна присилна работа бе-з ли. 
тенис од слобода 

111 лев 12 
Предно VЈоже Ј-сриш! да ен козата 

со парична л^зна. 
Освен правното лице к ^ се казни со казна 

предвидена за прекрш е л лргставителот однос. 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ, 
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но службеникот на тоа правно лице ко! што из-
вршил прекршај вршејќи работи во името на прав 
ното лице. 

Член 13 
Не се одговара за прекршај по оваа Уредба 

ако е прекршајот извршен во крајна нужда. 
Член 14 

Кој што изврши штета на туѓ' земјоделски 
имот должен е истата да ја накнади. 

Се накнадуе стварно причинската штета. 
При накнадуење на штета причинета на ло-

зја, овоштни градини и слично, к'е се пресметаат 
идните користи кои што се со штетата загубени. 

Член 15 
За накнада на штета причинена од душевно 

болни и малоумни лица одговараат нивните ста-
ратели ако не вршиле доволен надзор над нив 

За накнада на штета причинета од неполно, 
летни лица кои што поради малолетство не одго-
вараат за прекршај, одговараат нивните родите-
ли, а старатели ако не вршиле доволен надзор 
над нив. 

Член 16 
За полска штета причинета од добиток или 

птици одговорен е сопственикот односно држате 
лот на истите. 

Ако е штетата причинета од добиток или пти 
ци на поведе сопственици односно држатели на 
истите, а не може да се утврди чиј добиток или 
птици ја причиниле штетата, одговараат за накна 
дуење истата, солидарно сите сопственици однос-
но држатели. 

Член 17 
За штета причинета од непознат извршител 

одговара пољакот во случаите: 
1) кога без оправдани причини не поднесе при 

јјава на време, а извршителот останал непознат; и 
2) кога без оправдани причини ја напуштил 

должноста или истата ја вршил со крајна немар-
ност, па поради таа извршителот останал непознат 

Во случаите под 1 и 2) на овој член, пољакот 
цакнадуе една половина од причинетата штета и 
рд трошковите, а другата половина ја накнадуат 
Леителите на селото односно градот (реонот) во 
Ние подрачна е извршена штетата. 

Член 18 
Ако одговорниот за штетата е непознат а не е 

Случај од претходниот член, штетата се собира 
Од жителите на селото односно градот (реонот) во 
ките подрачна е истата причинета. 

Член 19 
Сопственик односно држател на добиток има 

Право да од чувар на добиток бара да му овој гога. 
Вие накнада која што ја та платил во случај ако е 
Нувар бил немарлив при чувањето на добитокот и 
Поради таја негова немарност е причинет штета. 

Член 20 
ЅФанатиот во штета добиток и предмети со 

кој што извршителот се послужил за извршуење 
Вл штета се предаваат на чување на месниот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор во по: 
драчието на кое е штетата причинета, и истите 
Служат како залога за причинетата штета. 
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Член 21 
Се забрануе пуштање и пасење на добиток 

во туѓ' земјоделски имот, през кое и да е време 
во годината, без одобрение од сопственикот, прав-
ниот ползувател на имотот или наемателот, како 
и гасењето на добиток без чувар, освен во загра-
дени места. 

Пасењето на добиток по ендеците, патишта-
та, стрништата и по ниви после^ прибирањето на 
летината, како и по ливади после носењето. ета-
нуе со одобрение од месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор според месните обичаи. 

Прекршителот ако штетата не изнесуе ипие-
ње од 1.000 динари, к'е се казни со парична казна 
до 1.500 динари. 

Член 22 
Се забрануе кршење на гранки и о ш т е т у в а 

на плодородни дрва и на секакви видови дрва по 
патиштата. 

Прекршителот ќ е се казни со присилна рабо 
та без лишевме од с:гО,да до 15 дена или со па-
рична казна ло Г ООО динари. 

Член 23 
Се забранус пуштање на добиток во османи 

лозја и обрапи овсштни градини. 
Прекршителот к "е се казни со присилна ра-

бота без лишепие од слобода ' т- ден месец или со 
парична казна до 1 500 динар! 

Член 24 
Се забрануе газење на туѓи посеви од лу 

добиток или запрега. 
Прекршителот односно сопственикот или др-

жателот на добитокот к'е се казни со парична каз 
на до 500 динари. 

Член 2,5 
Се забрануе влегуење и минуење преку туг'и 

имот: лозје, нива, бавча, овоштна градина и слич-
но без одобрение од сопственикот, правниот пол-
зувател на имотот или наемателот. 

Прекршителот к'е се казни со парична казна 
до 500 динари. 

Забраната од став 1 на овој член не се одне-
суе на лица на кои што им е нужно да минат пре-
ку туѓ' имот по службена работа или лица кон 
што имаат право на службеност на туѓ' имот. 

Член 26 
Се забрануе неовластено искоренуење и кр-

шење на туг'и посеви, овоштни дрва, лози ха 
слично. 

Прекршителот, ако штетата не изнесуе ади 
век'е од 1.000 динари, ќе се казни со присилна ра^ 
бота без лишени е од слобода до еден месец или 
со парична казна до 1,500 динари. 

Член 27 
Се забрануе самоволно браљо на зелени или 

зрели плодови од туг'и овоштни дрва, лозја како 
и плодовите од други култури, а исто така и самок 
волно брање на црничеви, цвеклови и други лисја! 
лозови прачки и друго. 

Прекршителот, ако вредноста не изнесуе по. 
веќе од 200 динари, к 'е се казни со присилна ра^ 
бота без лишение од слобода до 15 дена или со па 
рична казна до 1.000 динари. 
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Член 28 

Кој осакати или умртви туѓ' дребен добиток 
или домашна птица, а вредноста на штетата не 
изнесуе поведе од 500 динари, к'е се казни со 
присилна работа без лишение од слобода до едећ 
месец или со парична казна до 1.500 динари. 

Член 29 
За намерно оштетуење на ограда, како и за 

рушење, сечење, вадење колци, огради или дру-
ги наслови или за нивното противправно присва 
јање. ако вредноста на штета не изнесуе поведе 
од 1.000 динари, прекршителот и се казни 
со присилна работа без лишение од слобода до 20 
дена или со парична казна до 1.200 динари. 

За намерно оштетуење, уништуење или иско 
ренуење на жива ограда, ако вредноста на ште-
тата не изнесуе поведе од 500 динари, прекрши-
телот к'е се казни ео присилна работа без лише-
вме од слобода до еден месец или со парична каз-
на до 1.500 динари. 

Член 30 
Паричната казна не може да биде помала од 

10 динари. 
Член 31 

Ако казнетиот правоснажно изречената парич 
на казна не ја плати во срок определен во реше. 
нието, истата к'е се замени со присилна работа 
без лишение од слобода сметајќи 50 динари парич 
на казна за еден ден присилна работа без лише-
ние од слобода. Ако казнетиот исплати еден дел 
од паричната казна, остатокот к'е се замени со 
казна присилна работа без лишение од слобода. 

Член 32 
Паричната казна се изречуе во полза на бу-

кетот на Народна Република Македонија. 
Член 33 

Казната присилна работа не може да биде по 
итала од еден ден. 

Член 34 
При одмеруење на казната к'е се земе во об-

,лир друштвено-опасниот карактер на делото и не-
говите последици, владањето на прекршителот ка 
ко и неговото настојање да ги отклони последици-
ве на прекршајот. 

При одмеравање на парична казна к'е се зе-
ме во обзир и имотното состојат^ на прекршите-
лот. 

Член 35 
Ако дејанието на извршителот представуе 

кривично дело, пријавата веднаш к'е се достави 
на надлежниот јавен обвинител на предлог. 

АДМИНИСТРАТИВНО - КАЗНЕНА ПОСТАПКА 
Член 36 

Гонењето за прекршаи по оваа Уредба се вр-
ши по службена должност или по предлог на о-
ѕлтетекиот Надлежниот државен орган може да е 
постави постоткота и ако актетениот одустане од 
својот предлог. 

Член 37 
Административно-казнената постапка во пр-

ва степен во градските (реонските) народни одбо-
ри и во месните народни одбори кои што имаат 
извршен одбор по правило ја води извршниот од 
ђор. 

Административно-казнената постапка во прва 
степен во другите месни народни одбори ја водат 
секретарот и два члена на народниот одбор, одре 
дени од месниот народен одбор. 

Член 38 
Извршниот одбор на градскиот (реонскиот) 

народен одбор може донееуењђето на решенија за 
прекршаи по оваа Уредба да го повери на комнен 
ја составена од два члена на извршниот одбор и 
шефот на отсекот за внатрешните работи, Еден 
од двајцата членови на извршниот одбор мора да1 

биде повереник за земјоделие. 
Членовите на комисијата имаат заменици. 
Членовите на комисијата и нивните заменици 

ги одредуе извршниот одбор. 
Извршниот одбор на местен народен одбор до 

несуењето на решенија за прекршаи по оваа У-
редба може да го повери на комисија составена 
од секретарот на одборот и два члена на изврш. 
ниот одбор. 

Член 39 
За прекршаи ако вредноста на причинската 

штета не изнесуе поведе од 200 динари решение 
за казната донесуе во градските (реонските) на-
родни одбори надлежниот повереник; 

Во месните народни одбори секретарот на мес 
ниот народен одбор. 

Член 40 
Државниот орган надлежен за водење адми-

нистративно-казнената постапка може да повери 
на еден службеник извршуење на поедини проце-
сни работи, но не и донесуење решенија по пре^ 
кршајот. 

Член 41 
Против првостепеното решение незадоволна-

та страна има право на жалба непосредно до по-
високиот државен орган за срок од 8 дена, по сооп 
штението односно приемот на решението. 

Правото од став први на овои член го има о. 
штетениот само по одношение на накнадата на 
штетата. 

Член 42 
Оштетеното лида може до донесувањето на ре-

шение по прекршаи во прва степен, да бара нак-
нада за штета. 

По неговото барање се одоу^уе со решението 
за прекршајот. Ако висината на штетата не мо-
же да се утврди или ако би се со расправата за 
штетата продолжуел брзиот ток на постапката, 
оштетениот ќе се упати, своето барање да го о-
стваруе при надлежниот суд. Ако оштетениот ба-
ра поголема накнада на штета но што може да му; 
се признае спрема утврдените околности, к'е му; 
се одреди накнада према утврдените околности, 
а за остатокот к'е се упати кај надлежниот суд,-

Член 43 
Причинената штета се проценуе од комисија 

составена од три члена, а одредена од органов 
надлежен за административно-казнената постапка, 

Член '44 
Обвиненото лице мора да биде ислушано, 

Член '45 
Ако за утврдуење на околности з потребно 

ќе се ислушаат сведоци и изведат и други докази. 



Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. Стр. 407 

ТРОШКОВИ НА АДМИНИСТРАТИВНО - КАЗ-
НЕНАТА ПОСТАПКА 

Член 46 
Трошковите на административно-казнената 

постапка ги сноси лицето казнено за прекршај. 
Ако се во една постапка донесе решение за 

7фе кршај, кое што опфата лица, трошкоите к'е 
ги сносат сите казнени лица повеќе сразмерно. 

Ако постапката биде запрана поради неисти 
нит предлог на оштетено лице, трошковите ги сно 
си тоа лице. 

Во решението за прекршајот к'е се одлучи кој 
ги сноси трошковите и во кој износ. Ако за утвр-
дуваа височината на трошковите нема податоци, 
рие можат да се одредат дополнително, со реше-
ние. 

Член 47 
Трошкоите на административно-казнената по, 

стапка и досудената накнада на штета се напла-
т а т по административен пат. 

Член 48 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Се овластуе Министерот за земјоделни и шу-
марство да пропише правилник и дава напатстви-
ја за извршуење на оваа Уредба. 

Член 49 
Со влечењето во сила на оваа Уредба преста 

нуат да важат прописите од Уредбата за запазуе 
ње на земјоделските имоти од 19 мај 1947 година 
Бр. 4475 (Сл. весник на НРМ бр. 20 од 9 јуни 1947 
година.) 

Член 50 
По несвршените предмети за кривични дела 

предвидени во Уредбата за запазуење на земјодел 
ските имоти од 19 мај 1947 година Бр. 4475 нема 
да се применуат прописите на оваа Уредба а к'е 
се применуат други п о с т о е в прописи и правни 
Правила од кривичното законодавство. 

По несвршените предмети за прекршаи извр-
шени пред влегуењето во сила на оваа Уредба, за 
кои што се предвидуе поблага казна од казната 
по Уредбата од 19 мај 1947 година Бр. 4475, к'е се 
Применуе оваа Уредба. 

Член 51 
Несвршените предмети за кривични дела пред 

Видени во Уредбата од 19 мај 1947 година, Бр. 
Л475 к'е се предадат на надлежниот јавен обвини 
1гел на предлог. 

Свршените предмети за кривични дела пред-
видени по Уредбава од 19 мај 1947 година Бр. 
8475 к'е му се испратат на Јавниот обвинител на 
Народна Република Македонија за евентуално 
Поднесував барање за заштита законитоста или 
обнова на казнената постапка. 

Член 52 
Оваа Уредба влегуе во- сила со објавувавте. 

т „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија", 

Бр. 11807, Г2 ноември 1947 год. Скопје. 

(Министер за земјоделие Претседател на Вла-
и шумарство, дата на НРМ, 

К. Симоски, с. р. Л. Колишевски, с. р, 
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?рз ч основа на член 17 од Уредбата за 
економско.комерциалната струка („Службен вее 
ник, на НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Влада 
та на Народна Република Македонија издава 

Н а р е д б а 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЕКОНОМ. 
СКО-КОМЕРЦИАЛНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за економ 
ско-комерциалната струка за службеници од оваа 
струка во сите организациони единици се распо-
редуат: 

во прва врста: 
виши економско-комерциален советник, еко-

номско-комерциал ен советник, виши економист. 

во втора врста: 
економист, виши комерциалист. 

во трета врста: 
помлад економист, кохмерциалист, помлад ко-

мерциалист, стопански работоводител, постар сто 
папски помошник, стопански помошник. 

во четврта врста: 
помлад стопански помошник, продавач. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надло. 
жен за казиачуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во ,,Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12095. 19 ноември 1947 г. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 

/ 
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Врз основа на член 16 од Уредбата за 
струката контрола на мерки и драгоцени метали 
(„Службен весник на НРМ. бр. 32-47". Претседа 
телот на Владата на Народна Република Македз-
ни ја издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТРУ-
КАТА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ 

МЕТАЛИ ВО ВРСТИ 

Т. Звањата од член 2 од Уредбата за струка 
та контрола на мерки и драгоцени метали, за 
службениците од оваа струка во сите организа-
циони единици се раепоредуат: 

во прва врста; 
метролошки советник, виши инж. метролог, 



Стр. 408 СЛУЖБЕН ВЕ СНИК НА НРМ. Бр. 34 

во втора врста: 
инженер метролог, виши контролор на мерки. 

во трета врста: 
контролор на мерки. 

во четврта врста: 
пломбер на струјомери, пломбер. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбоц надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
РОГА блика Македонија". 

Бр. 12096. 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 
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Врз основа на член 16 од Уредбата за 
Лтшансиската струка („Службен весник на НРМ" 
Гр 32-47- Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ИНДУ. 
СИСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за финан-
сиската струка, за службениците од оваа струка 
во сите организациони единици се распоредуат: 

во прва врста: 
виши финансиски советник, финансиски со-

ветник, виши финансиски референт, виши актуар 

во втора врста: 
финансиски референт, актуар, виши цари-

ник, виши даночник, виши финансиски ревизор, 
виши кредитен комерциалист, финансиски реви-
зор, виши' книговодител. 

во трета врста: 
помлад финансиски референт, помлад актуар 

цариник, помлад цариник, даночник, помлад да-
ночник, помлад финансиски ревизор, кредитен ко 
мерциалист, помлад кредитен комерциалист, кни 
говодител, помлад книговодител, касиер, помлад 
касиер, финансиски манипулант, помошен финан 
епски манипулант. 

во четврта врста: 
царински стражар, финансиски извршител, 

бројач. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за на?назуење може со одделно решение да 

се установев инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12.097. 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 
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Врз основа на член 16 од Уредбата за 
индустриско-тгхничката струка („Службен вес-
ник на НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Влада 
та на Народна Република Македонија издава 

Паредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ИНДУ-
СТРИСКО-ТЕХНИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за индустри 
ско-техничката струка, за службениците од оваа 
струка во сите организациони единици, се распо-
редуат: 

во прва врста: 
виши индустриски советник, индустриски со 

ветник, виши индустриски инженер. 

во втора врста: 
индустриски „инженер, вј̂ши погонски тех-

ничар, виши индустриски техничар, постар инду 
стриски (занаетчиски, работоводител. 

во трета врста: 
помлад индустриски инженер, погонски тех-

ничар, индустриски техничар, помлад индустри-
ски техничар, индустриски (занаетчиски) работо 
водител, индустриски надзорник, индустриски 
цртач. 

во четврта врста: 
помошен индустриски цртач, индустриски ла 

борант. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за казначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12098. 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на Н Р М 
Л. Колишевски, с. р. 

Врз основа на член 16 од Уредбата за 
градежната струка („Службен р^гник на НРМ" 
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Бр. 32-47), -Претседателот на Владата на Народ, 
на ГгпубЈ-итта М^едптглја ич лав и 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГРАДЕЖ-
НАТА СТРУЈА. Г-О ВРСТИ 

1) Звањата од член 1 од Уредбата за градеж 
ната струка, за службениците од оваа струка во 
тате организациони единици, се распоредува 

во прва врста: 
виши градежен советник, градежен советник, 

виши градежен инженер. 
во втора врста: 

градежен инженер, виши градежен техничар, 
постар градежен работоводител. 

во трета врста: 
помлад градежен инженер, градежен техни-

чар, помлад градежен техничар, градежен рабо. 
товодител, градежен надзорник, градежен цртач, 

во четврта врста: 

помошен градежен цртач, 

2) Во смисла на член 12 од Законот за др-
жените служб^чшии ПО ППОЛТТОТ оп ни л ложи ПОТ 
,член на Владата, од претседател на комитет 
о,дносно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија" 

Бр, 12099е 13 ноември 1947 година. Скопје, 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски^ с. р. 
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Врз основа на член 16 од Уредбата за 
геолошката струка („Службен весник на НРМ" 
бр. 32-47) ,Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГЕОЛОШ-

КАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1. Звањата од чл. 2 од Уредбата за геолош-
ката струка, за службениците од оваа струка во 
сите организациони единици, се распоредат: 

во прва врста: 
виши геолошки советник, геолошки советник, 

Виши геолог,, 

во втора врста: 
геолог, виши геолошки техничар. 

во трета врста: 
помлад геолог, геолошки техничар,^ помлад 

геолошки техничар, геолошки цртач, 

во четврта врста: 

помошен геолошки цртач, 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по пиеп/гог од налл^жттч^ 
член на Владата, од претседател на комитет 

комисија на Влагата гл колку е надле-
жен за казначуење, од Генералине г секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегле во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр 12100, 19 ноември 1947 год. Скопје, 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски, с. р. 
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Врз основа на член 16 од Уредбата за 
геодетската струка („Службен весник на НРМ"" 
Бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

М а р е а Ѕ х к 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГЕОДЕТ 
СКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за геодет. 
еката струка, за службениците од оваа струка во 
сите организациони единици, се распоредуат: 

во прва врста; 
геодетски советник, виши геодетски инженер, 

во втора врста: 

геодетски инженер, виши геометар 

во трета врста: 
помлад геодетски инженер, геометар, помлад 

геометар, виши геодетски цртач, геодетски цртач, 
во четврта врес а: 

геодетски помошник, помошен геодетски цртач 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници по подлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за 1Г-.Гначу^ње, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на наводниот одбор надле-
жен за назламу( њс може со одделно решение да 
се установа/е шк-,коз распоред па звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Поза Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12101, 19 ноември 1947 год. Скопје, 
Претседател на Владата на НРМ 

Л, Колишевски, с. р. 



Стр. 410 СЛУЖБЕН ВЕ СНИК НА НРМ. Бр. 34 

ЗЛО 

Врз основа на член 16 од Уредбата за 
струката планирање („Службен весник на НРМ" 
Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТРУКАТА 
ПЛАНИРАЊЕ ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за струка^ 
та планирање за службениците од оваа струки 
во сите организациони се распоредува 

во прва врста: 
виши советник за планирање, советник за 

планирање, виши планер економист (инженер). 
во втора врста: 

планер економист (инженер), 
во трета врста 

помлад планер економист (инженер-, планер! 
помлад планер, 

2) Во смисла на член 12 од Законот за др-
жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член ,на Владата, од претседател на комитет 
о,дносно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
реттублика Македонија" 

Вр 12102. Г9 ноември 1947 год. Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Л, Колишевски, с. р̂  

3 2 1 

Врз основа на член 16 од Уредбата за 
статистичката струка („Службен весник на НРМ^ 
бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТАТИ-

СТИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1 Звањата од член 2 од Уредбата за стати-
стичката струка за службениците од оваа струка 
во ОИТР организациони единици се распоредуат 

во прва врста: 
виши статистички советник, статистички со 

ветник, виши статистички економист 
во втора врста: 

статисгик - економист, помлад статистик -
с кономиет. 

во трета врста; 
статистичар, помлад статистичар статистич-

ки манипулант. 

во четврта врста: 
помошен статистички манипулант. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежнион 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да! 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавувањето и во ,,Службен весник на Народна! 
Република Македонија". 

Бр. 12103, 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на ШЗД 
Л. Колишевски, с, р. 

Врз основа на член 17 од Уредбата за 
хидрометеоролошката струка („Службен весник 
на НРМ" бр. 32-47, Претседателот на Владата на 
Народна Република Македонија издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ХИДР0-

МЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

Ц Звањата од член 2 од Уредбата за хидро-
метеоролошката струка, за службениците од оваа 
струка во сите организациони единици, се распон 
реду ат' 

во прва врста: 
виши хидрометеоролошки советник, хидрОН 

метеоролошки советник, виши хидрометеоролота 
во втора врста: 

хидрометеоролог, виши хидрометеоролошки 
техничар 

во трета врста. 
хидрометеоролошки асистент, хидрометеоро-

лошки техничар, помлад хидрометеоролошки тел 
ничар, хидрометеоролошки надзорник, 

во четврта врста: 
постар наблјудател, наблјудател. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле. 
жен за назначуењс% од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во ,,Службен весник на Народна 
Република Македонија" 

Бр 12106 19 ноември 1947 год, Скопи 
'1/ггел на Влалиг? ј Н^М. 
Л. Колишев^ е р. 



Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. Стр. 9 

3 2 3 

Врз основа на член 16 од Уредбата за 
земјоделската струка („Службен весник на НРМ' 
бр. 32 47), Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија, издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЗЕМЈО^ 

ДЕЛСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 
1) Звањата од член 2 од Уредбата за земјодел 

ската струка, за службениците од оваа струка 
во сите организациони единици, се распоредува 

во прва врста: 
виши земјоделски советник, земјоделски со-

ветник, виши агроном, 
во втора врста: 

агроном, виши земјоделски техничар 
во трета врста: 

помлад агроном, земјоделски техничар, по^ 
млад земјоделски техничар, постар земјоделски 
работоводител. 

во четврта врста 
земјоделски надзорник, земјоделски работо-

водител. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитетот 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
ее установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во С^гжКен весник на Народна 
Република Македонија". 

Кр 12105 19 ноември 1947 год. Скопје 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 

Врз основа на член 17 од Уредбата за 
шумарската струка („Службен весник на НРМ" 
бр, 32-47), Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н ^ р г в д б а 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ШУМАР 

СКДГГА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за шумар 
ската струка за службениците од оваа струка во 
Сите организациони единици се распоредува 

во прва врста: 

: виши шумарски советник, шумарска совет. 
вик, виши шумарски инженер 

во втора врста: 
шумарски инженер, виши шумарски технм^ 

во трета врста: 
помлад шумарски инженер, шумарски техни-

чар, помлад шумарски техничар, постар горски 
иазач, 

во четврта врста 
горски пазач. 

2) Во смисла на член 12 од Законов за -др-
жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во ,,СЛУЖЕН весник на Народна 
Република Македонија" 

Бр. 12К4 19 ноември 194? год. Скопје, 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. К о лешевски, с. р. 

Врз основа на член 16 од Уредбата за 
ветеринарната струка (,,Слпжбрн весник на НРМ" 
Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ВЕТЕРИ-
НАРНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за Ветери-
нарната струка, за службениците од оваа струка 
во сите организациони единици, се распоредува 

во това врста 
виши ветени иуцм и советник, ветеринарен со-

ветник, витни вр-ч пилар 

а горе, врста, 
ветеринар, постар ветеринарен помошник. \ 

ве шета врста 
ветеринарен помошник, помлад ветеринарен 

помошник 
ћч четврта врста 

ветеринарен лаборант4 ветеринарен хигиени^ 
чар, ветеринарен болничар. 

2) Во смисла нп ч лен 12 од Законот за др-
жавните службен^ по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитетов 
односно комисија на Владата до колку е надле-
Јкен за назначуење, од Генералниот секретар н8 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначување може со одделно решение да 
се установев инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија'5. 

Вр„ 12107 19 ноември 1947 год,, Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ. 

Л, Колишевски, е, р' 



Стр. 412 СЛУЖБЕН ВЕ СНИК НА НРМ. Бр. 34 

3 2 6 

Врз основа на член 17 од Уредбата за 
правната струка („Сл^жб^н весник РЧ НРМ" 
32 47), Претседателот на Владата на Народна Ре-
публика Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ПРАВ-
НАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за правна-
та струка, за службениците од оваа струка во 
сите организациони единици, се распоредат. 

во прва врста: 
судија на Врховниот суд на НРМ, виши пра-

вен советник, правен советник, арбитер на репу-
бликанска арбитража, виши правен референт. 

во втора врста: 
судија на окружен суд, судија на околиски 

суд, арбитер на окружна арбитража, правен ре^ 
ферент, постар судски правник, судски правник. 

во трета врста: 
' помлад правен референт, помлад судски прав 

ник, пристап, земјишнокнижен референт, помлад 
земјишнокнижен референт. 

2) Во смисла на член 12 од Законот за др-
жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
од носно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначување, од Генера/тчиот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", 

Бр, 12108. 19 ноември 1947 год. Скопје,, 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 

327 
Врз основа на член 16 од Уредбата за 

криминалистичката струка („Службен весник на 
НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Владата на 
Народна Република Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА КРИМИ-
НАЛИСТИЧКАТА СТРУКА ВО БРСТИ 
1) Звањата од член 2 од Уредбата за крими-

налистичката струка, за службениците од оваа 
струка во сите организациони единици се расно -
реду ат: 

во прва врста: 
криминалистички советник, виши криминал 

криминалистичко.технички референт, виши 
инспектор. 

во втора врста: 
криминалистичко - технички ресереш% виши 

криминалистички референт 

во трета врста' 
помлад криминалистиксктехнички референт, 

криминалистички референт, помлад криминали-
стички референт, криминалистички, фгзготвам% 
чар, дактилоскопскн техничар. 

во четврта Брега, 
криминалистичко-технички лабораш 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежните 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за казначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение ла 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", 

Бр, 12109, 19 ноември 1947 година Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски, с. р. 

3 2 8 

Врз основа на член 16 од Уредбата ЗСЈ 
административната струка („Службен весник на 
НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Владата на На 
родна Република Македонија издава 

Н а р е д б а 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА АДМИНИ-

СТРАТИВНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 
1) Звањата од член 2 од Уредбата за адми. 

нистративната струка, за службениците од оваа 
струка во сите организациони единици, се расист 
редуат: 

во прва врста: 
виши управно-политички советник, управно^ 

политички советник, виши управен референт, ви-= 
ши персонален референт, 

во втора врста: 
управен референт, персонален референт, сте 

нографски ревизор, виши дебатен стенограф, ви^ 
ши администратор 

во трета врста. 
помлад управен референт, административен 

крастав, помлад персонален референт, дебатен 
стенограф, коресподент стенограф, стенодактило 
граф, дактилограф I класа, дактилограф И класа, 
дактилограф ДО класа, администратор, постар ад-
министративен манипулант, административен ма-
нипуланТе 

во четврта врста: 
писар I класа, писар II класа, помошен адми-

нистративен манипулант, помошен службеник I 
класа, помошен службеник П класа, помошен 
службеник III класа. 

2) Во смисла на член 12 од Законот за др-
жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитетот 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за казна чуеше, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле^ 
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жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

' Бр. 12110. 19 ноември 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ. 

Л. Колишевски, с. р. 

329 
Врз основа на член 14 од Уредбата за 

контролната струка („Службен весник на НРМ" 
Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н а р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА КОНТРОЛ 
НАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за контрол 
ната струка, за службениците од оваа струка во 
сите организациони единици, се распоредуат: 

во прва врста: 
генерален инспектор, главен инспектор, ви-

ши инспектор. 
во втора врста: 

инспектор. 
во трета врста: 

помошен инспектор. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жагните службеници, по предлог од надлежнион 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за казначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во^ „Службен весник на Народна 
Република Македонија'1. 

Бр. 12111. 19 ноември 1947 год. Скопје 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 

3 3 0 
Врз основа на член 15 од Уредбата за 

здравствената струка („Службен весник на НРМ'1 

Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија издава 

Н средба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЗДРАВ. 

СТВЕНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за здрав-
ствената струка, за службениците од оваа струка 
во сите организациони единици, се распоредуат: 

во прва врста: 
виши здравствен советник, здравствен совет 

ник, фармацеутски советник, лекар примариус, ле 
ќар специалист. 

во втора врста: 
здравствен референт, лекар, фармацеут. 
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во трета врста: 
забар, забен техничар, постара медицинска 

сестра (помошник), медицинска сестра (помошник) 
медицински техничар, фармацеутски помошник, 
бабица, детска гледачка. 

во четврта врста: 
масажер, медицински хигиеничар, болничар! 

медицина'%! лаборант, апотекарски лаборант. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниов 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот па народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12112. 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ. 
Л. Колишевски, с. р. 

3 3 . 

Врз основа на член 20 од Уредбата за 
просеешо-научната струка („Службен весник на 
НРМ'' Бр, 32 47) Претседателот на Владата на На 
родна Република Македонија издава 

Н с р е д б а 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ПРОСВЕТ-
НО-НАУЧИАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член Уредбата за просвет-
но-научната струка, за службениците од оваа 
струка во сите организациони единици, се распо-
ред у ат: 

во прва врста, 
виши научен советник, научен советник, ре-

довен професор, просветен советник, вонреден 
професор, научен соработник, професор на виша 
школа. 

во втора врста: 
лектор, доцент, универзитетски преподавател 

професор на средно училиште, просветен инспек-
тор, просветен референт, просветен инструктор. 

во трета врста: 
постар асистент, асистент на институт, аси-

стент^ преподавател, стручен учител, учител, вое: 
питач (одгледувач), препаратор, лаборант. 

в.) четврта врста 
помошен воспитач. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните с^жб-чтичи чо предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија па Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се устаповуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија''. 

Бр. 12113. 19 ноември 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ. 

Л. Колишевски, с. р. 
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з з а 

Врз основа на член 16 од Уредбата за музеј-
сконконзерваторската струка („Службен весник 
на НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Народна 
Република Македонија издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА МУЗЕЈУ 
СКО-КОНЗЕРВАТОРСКАТА СТРУК А ВО ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за музејско 
конзерваторската струка, за службениците од 
оваа струка во сите организациони единици,^ се 
распоредуат: 

во прва врста: 
музеолог, виши конзерватор. 

во втора врста: 
кустос на музеј или галерија, конзерватор, ви 

ши реставратор. 
во трета врста: 

асистент на музеј или галерија, асистент-кон-
Зерватор, реставратор, препаратор. 

во четврта врста: 
лаборант. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле. 
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно решение да 
се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 12114. 19 ноември 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ. 

Л. Колишевски, с. р. 

333 
Врз основа на член 14 од Уредбата на библио-

текарско-архиварската струка („Службен весник 
на НРМ" Бр. 32-47) Претседателот на Народна 
Република Македонија издава 

Наредба 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА БИБЛИ0-

ТЕКАРСКО-АРХИВСКАТА СТРУКА ВО 
ВРСТИ 

1) Звањата од член 2 од Уредбата за библио-
текарско -архивската срука, за службениците од 
оваа струка во сите организациони единици, се 
распоредуат: 

во втора врста: 
виши архивист, виши библиотекар. 

во трета врста: 
' помлад архивист, архивист, помлад библиоте 

ќар, библиотекар. 
2) Во смисла на член 12 од Законот за др-

жавните службеници, по предлог од надлежниот 
член на Владата, од претседател на комитет 
односно комисија на Владата до колку е надле-
жен за назначуење, од Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење може со одделно оешение да 

се установуе инаков распоред на звањата од оваа 
струка за поедини организациони единици. 

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службен весник на Народна 
Република Македонија "о . . 

Бр. 12115. 19 ноември 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л. Колишевски, с. р. 

345 
Врз основа на чл. 62 и 63 од Уредбата за да-

нокот на доход на Владата на НРМ, а со цел да сѕ 
правилно оданочат постигнатите приходи од зе. 
мјоделските домаќинства през стопанската 1947 
година, 

РЕШАВАМ: 
Да се през 1947 година изврши облагање со 

данок на доход на земјоделските домаќинства во 
Народна Република Македонија на постигнатите 
приходи во 1947 година. 

За спроведуење на ова Решение Одделението! 
за даноци да ги изврши сите потребни подготов-
ки и издаде напатствие за неговото исполнение. 

Бр. 1633, 17 ноември 1947 година. Скопје. 
Министер на финансиите 

Д. Џамбаз, с. р. 

3 4 2 

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошари. 
ната, Министерството на финансиите на НРМ из-1. 
дава следното 

Напатствие 
за исполнение Уредбата за трошарината 

Член 1 
Трошарина е вид данок која можат да ја за 

водат на своите подрачја градските и месните на 
родни одбори за обезбедуење со финансиски сред 
ства за извршуење на своите задачи. 

Трошарина може да се заведуе само во овие 
три вида: 

1. Трошарина на стоки кои се трошат на по^ 
драчјето на еден град, градче, работничка насели 
ба и место. 

2) Трошарина за користење извесни права на 
подрачјето на еден град, градче, село, работничка' 
населба и место и 

3) Трошарина на услуги и ползи кои се вршат 
на грабаните од страна на градскиот, односно ма 
сните народни одбори и нивните надлештва и у-т 
станови. 

Трошарина на стока може да се заведуе сама' 
во градовите, градчињата, работничките населби^ 

и во останатите места само во оние кои имат пак 
зариште, бидејки само такви места имат поголеми 

комунални задачи и нужда за поголеми финана 
сиски средства. Во малите места (села) каде нема; 
пазари не може воопште да се заведуе трошарина? 
на стоки. 

Другите два вида трошарина т. е. трошарина 
за користуење на извесни права и трошарина за; 
услуги и ползи можат да заведуат на своите под-
рачја како градските така и сите месни народни 
одбори. 
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Освен горе наведените видови на трошарина, 
градските и месните народни одбори не можат да 
заведуат никакви други видови трошарина. 

Трошарина се заведуе со одделно решение на 
градскиот односно месниот народен одбор. Реше-
нието за заведуење на трошарината треба да со-
држи: 

1) Видовите на трошарината која се воведуе 
на подрачјето на односниот градски или местен на 
роден одбор; 

2) Трошаринската тарифа за секој од воведе-
ните трошарински видови; 

3) Трошаринското подрачје (реон) на местото 
каде се воведу е трошарината; 

4) Начинот на облагањето и наплатата на тро 
^царината; 

5) Казнените одредби и 
6) Одредбите за жалбите. 
Решението за воведуење на трошарина го до-

несуе исклучиво пленумот на градскиот односно 
месниот народен одбор. 

Пленумот своите права не може да ги прене-
суе на извршниот одбор, на месниот народен одбор 
ниту на органите на државната управа. Донесената 
одлука со потписот на претседателот и секретарот 
на извршниот градски, односно местен народен од-
бор, се објавуе во локалните листови или на други 
уобичаени начини (чл. 35, 36 и 37 од Општиот закон 
за народните одбори). 

За извесни видови стоки, за користење извес-
ни права и за извесни услуги и ползи Вла-
дата на НРМ со Уредбата за трошарината е 
прописала оквирни тарифи — А за троша-
рина на стоки; В за трошарина за користење пра 
ва; и тарифа В за трошарина на услуги и ползи. 
При воведуењето на трошарината и донесуењето 
на решенијата, градските односно месните народ-
ни одбори должни се да се придржаваат на огра-
ничуењата на овие тарифи. 

Одлуките за воведуење на трошарина, град-
ските и месните народни одбори должни се вед-
наш да ги достават на одобрение на вишиот орган 
на државната управа и тоа: 

1) Реше нијата на месните народни одбори 
преку околиските народни одбори на Министер-
ството на финансиите; г 

2) Решенијата на градските народни одбори 
непосредно на Министерството на финансиите. 

1- ТРОШАРИНА НА СТОКИ 
Член 2 

Трошарина на стока ја терети стоката по-
трошена во едно место. Според тоа, трошарина 
на стока може да се воведуе само на'таква стока 
која се троши во реонот на еден определен град 
ски народен одбор односно местен народен одбор. 
На стока која се само превезуе преку трошарин-
ЈСКИОТ реон на градскиот односно месниот народен 
одбор, како и на стока која е во трошаринскиот 
реон произведена или не е во него потрошена, но 
е изнесена во други места, градските и месните на 
родни одбори не можат да собират трошарина. 

За да се знае реонот во кој ќе се наплатуе тро 
шарина, секој градски, односно местен народен од 
бор во своето решение за воведуење на трошарина 
ќе го определи точно реонот. Трошаринскиот ре-
он по правило треба да се поклопуе со обележена-
ва трошаринска реонска линија на градот односно 

местото. Но ако е полесно за контрола трошарина 
скиот реон може да се ограничи и на тесно тро-
шаринско подрачје на градот и селото. 

Чл. 3 
Градските и месните народни одбори не мо-

жат да оданочуат со трошарина стоката наведе-
на во чл. 2 од Уредбата, а стоката наведена во 
чл. 3 од Уредбата само до висината на означениот 
износ. 

Трошарина на стока нема да се наплатуе во 
следните случаи безразлично на видот на стоката: 

1) На стока која што е трошат индустриски-
те и занаетчиските претпријатија како суровина 
или како погонски или потрошен материјал; 

2. На стока која што ја дели Дрвениот крст; 
3) На стока која што ја троши Југословен-

ската армија за своите потреби; 
4) На стока која што ја набавуат социалните 

и здравствените установи за своите потреби; 
5) На предмети за лица кои што се уседнат; 
6) На предмети наменети за јавни музеи, по 

предметите наменети за јавни музеи се подраз-
бират само оние предмети кои непосредно служат 
за музејски цели; 

7) На употребени садови и завои (амбалаж, 
буриња, сандаци, кошници, врек'и и др., ако се 
докаже да служеле за износ на стоката од тро-
шаринскиот реон или се вракат за износникот на 
понатамошна употреба. 

8) На пратки со животни продукти за учени-
ци, војници, болни и на лица лишени од слобода 
до 5 кгр. тежина. 

9) На стоки кои што се превезуат низ троша-
ринското подрачје, како и на стока која се вне-
суе за доработуење, обработуење и преработуење, 
ако после се изнесуе од трошаринското подрачје, 
бидејки трошарина к'е се плати на готов произ-
вод кои е добивен од утрошокот на тија суровини, 
погонски или потрошен материјал. Индустри-
ските и занаетчиските претпријатија се должни 
да при вносот, односно набавка на вакви стоки, 
поднесат доказ, да стоката му служи како су-
ровина, погонски или потрошен материјал. Во 
колку овие претпријатија таква стока ја употре-
буат за други цели, должни се уште пред упо-
требата да пријават таја промена на намената за 
таја стока и да платат трошарина. 

Под превоз на стока се подразбират оние тро 
^царински предмети кои се без задржуење превез 
зуат низ трошаринскиот реон. 

Чл. 5 
Трошарина на стопа плаќа секое лице кое 

внесуе стока во трошаринскиот реон на местото 
каде е заведена4 трошарина на стока. Така исто, 
трошарина на стока плакат и сите други лица 
кои во трошаринскиот реон произведуат стока 
која е наменета за консумација во тој реон, 

Трошарински обврзници се како физички 
така "^сто и правни лица (државни стопански 
претпријатија, кооперации, државни установи, 
надлештва и општествени организации, верски 
организации и слично). 

Чл. 6 
Трошарината на стоката која 'е внесуе мо тро 

шаринското подрачје се плак'а во моментот на 
внесуењето на сгоката во трошаринскиот реон. 
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Секое лице кое во трошаринскиот реон вне-
суе стока која е подлежна на плаќање на тро-
шарина, должно е уште во моментот на внесуе-
њето да ја пријави на надлежниот орган на град-
скиот односно месниот народен одбор видот, ко-
личеството и вредноста на внесената стока. 

На стоката која е подложна на плаќање тро-
шарина, а која е произведена во т р о ш а р и н а т а 
реон, трошарината се плаќа во моментот на пуш-
тање во промет или трошење. Производителите 
на такви стоки се должни преди да ги пуштат во 
промет или за трошење во трошаринскиот реон 
да ги пријават на надлежниот орган, градскиот 
односно месниот народен одбор видот, количество-
то и вредноста на таја стока и да платат односни-
от износ трошарина. 

Начинот на пријавата во двата случаи го про 
пишуе секој градски односно местен народен од-
бор со свое решение за трошарината. Пријавата се 
прави усмено или писмено. Во кој случај ирија, 
вата к'е биде усмена односно писмена одреду е 
односниот народен одбор. 

Трошарината се плак'а. по вредност на стоката 
и по количеството на стоката. 

До колку трошарината се наплатев во тежи-
на, наплатата се врши на чистата (нето) тежина, 
која се установуе со мерење,но одбиток на дарата, 
а до колку трошарината се наплатуе по запреми-
на (просторот) наплатата се врши на чистата запре-
мина. 

На име дара се одбива и това за стока: 
1) Во бали, врек'и и тулуми 20%. 
2) Во ќошови, кутии, кунови, дрвени рамхси, 

црвени—плек'ани качиња и пола сандаци 80/о. 
8) Во дрвени сандаци, дрвени качиња, дрвени 

бочви ед 1 или 2 дена како и железни бочви 150Љ. 
4) За буриња од масло за јадење 16%. 
5) За кавези за пилеж 250Л. 
8) За тенекиња до колку содржината не се 

продава бруто за нето 10%. 
Не се одбива дара на стока која се ставуе во 

промет заедно со својата опаковка и продава бру-
то за нето. 

Да ли к'е се трошарината наплатуе по одби-
ток на дарата или со премер на нето тежина 
право на избор припаѓа на трошаринскиот обвр-
зник, во кој случај тој ги сноси трошковите на 
ВАКОВ премер. 

Доколку наплатата на трошарина на стока се 
врши во царинарниците, за одбивање на дарата ва 
асат царинските прописи. 

Член 7 
Продажната цена на стоката која подлежи на 

наплатуење на трошарина се увеличуе за износот 
на платената трошарина на таја стока. До колку 
5а таја стока е предвидена единствена продајна 
цена на мало за таја цена к'е се увеличи изно-
сот на докажаната наплатена трошарина за так-
ва стока. 

Бидејки трошарина на стоката плаќаа на 
Вкупната количина и при нејзиното тзнесуење во 
дрошаринзкиот реон, односно при пуштањето во 
Промет и трошење од страна на прои^водителот 
на тоа претпријатие може да се случи да е при 
по доцното разрезуење на вкупно платениот износ 
На трошарината продажна единица изразена во 
децимали изнад или испод 50 пара Во гаков случај 

ако после пресметуењето на платената тр.ошари-
на се добие цена со децимали дслод 0,30 дин. тро-
шарината к'е се заокружи на 0,50 дин., а ако во 
тој случај добиената сума со децимали е преку; 
0,50 дин. трошарината к'е се заокружи на наредни. 
01 1'СЛ динар. Вл пример: ако е за книговрзачко 
платно превидена трошарина во износ од од 
вредноста на ова згока, па некое лице увезуе 1000 
митари вакво платно БО вредност од 35.000 дин. то 
е должно при увозот л а плати 350 дин. трошарина, 
што чини 0,35 диа. по метар. Б^%ејк'и продажната 
ичза на ова платно е 35 дин. по 1 метар, тоа би 
се ова иена имала да \ величи износот на пла-
темата трошарина т е. ^а 0,35 така да би фактична 
та продажна цена била 35.35 дин. Но како према 
на пред изложеното треба да се изврши заокружу 
ење на цената на 30, 50 дин. то кај секој метар к'е 
се појави разлика од 0,15 помеѓу фактично плате-
ната и заокружената трошарина, и на вкупното 
количество унесено платно од 1,000 метара к'е из-
носи 150 дин. Лицето кое што е увезло стоката 
должно е да во срок од 10 дена од денот на внесу-
ењето на стоката во трошаринекиот реон да ја у-
плати ова разлика на надлежниот орган на град-
скиот односно месниот народен одбор. 

Производителите претпријатија во трошармн 
екиот реон должни се во вакви и слични случаи 
пресметувавте на разликата поради заокруже-
ното да го извршат истовремено со пресметував 
те на редовната трошарина и да платат трошари^ 
на во истиот срок како и редовната трошарина, 
бидејки на овие претпријатија ова разлика им е 
позната во момент на пресметувањето. 

Чл. 8 
За наплатената трошарина на стоката одго-

вара и гарантира трошаринскиот обврзник со це^ 
локупната своја имовина, со тоа гато к'е се напла-
тата на неплатената трошарина првенствено през 
зима од самата стока, на која што не е била пла-
тена трошарината. Поради тоа, ако некое лице 
внесуе стока во трошаринскиот реон или произ-
ведената стока во трошаринскиот реон е пуштена: 
во промет или трошење во самото трошаринско 
подрачје и тогај не плати одговарајук'иот износ 
трошарина, к'е се изврши попис на таква стока 
^о цел за обезбедуење наплатата на неплатената 
трошарина и казната. Истовремено к'е му с^ опре 
дели и срок за уплатуење на неплатената редов-
на трошарина и казна. Ако лицето така не поста-
пи, наплатата на трошарината к'е се изврши со 
продажба на таа стока. Доколку со продажба на 
стоката не се добие достаточен износ за покрива^ 
ње на неплатената трошарина и казна, наплатата 
к'е се изврши од останалиот имот на лицето кое; 
што е било' должно да ја плати трошарината. 

Во случај кога трошаринскиот обврзник, предин 
да е откриена неговата кривица ја продал стои 
ката на. која не е платил трошарина, а наплатата 
на трошарината не можела да се изврши од нега 
на начин предвиден во претходниот став, трошам 
рипате к'е се наплати од лицето кај кого се ши 
воѓа таа стока, до колку е во прашање лице кое 
се бави со препродажба на таа стока. За таа цел 
к'е се повика лицето кај кого се назоѓа стока на 
која не е платена трошарина, да во срок: кој му! 
одреди односниот народен одбор го плати целиот 
износ на неплатената редовна трошарина, и ако на 
ја уплати редовната трошарина к'е се наплати од 
продажбата на таа стока. 
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Чл. 9 
Трошарината се плак'а на готов производ ,Но, 

ОТО се таков готов производ на кој е платена тро-
шарина употреби за производство на макар ка-
ква друга стевка, тогај кџе Се на така произведена 
га Стока наплати само разликата помеѓу изно-
сот на трошарината која би произведена стока 
рпоред тарифата требало да плати и трошарината 
Која е платена на стоката употребена во произ-
водството. 

Во случај да е платена трошарината на еуро. 
вината поголема од трошарината на готовиот про 
извод, тогај на готовиот производ нема да се на-
платуе трошарина, нити пак к'е се враќаа разли-
ката од поведе платената трошарина на сурови-
ната. Примерно: Извесно лице внесе во трошари-
скиот реон 500 л. вино и плати 2.500 дин. троша-
рина, подоцна тоа вино му се укисели и виното го 
троши односно го пушта во промет како винска 
Киселина на која се плак'а трошарина по 2 дин. 
по 1 литар што би на 500 литри износуело 1.000 
дин. Во тој случај на винската киселина нема да 
се наплатуе трошарина од 1.000 дин. нити пак к'е 
се врак'а разликата во поведе платената троша-
рина од 1,500 дин. 

11 

2) Трошарина за користење на право 

Чл. 10 

Во чл. 1 од ова Напатствие и чл. И на Уред-
бата за трошарината, е објаснето да трошарината 
на користење право можат да уведат сите градски 
и сите месни народни одбори секој за своето по-
драчје. 

Како право од ст. 1 на Уредбата за троша-
рината се сметат нарочно држење превозни срет-
,ства со искључуење на теретни автомобили; др-
жгњ^ кучиња; одржуење приредби, јавни опкла-
да!. лотарии, томболи и сл. точење на алкохолни 
пијалоци, држање музика, билкар, продажба на 
било каква стока од рака на рака, на јавни места 
со искључуење на весници и часописи, чистење 
кондури и сл. билетите во туристички места, бан 
ски и климатски места и сл. 

Чл, и 
Градските и месните народни одбори при одре 

дуење висината на стопата, односно при облага-
њето на трошарина за користење на право, к'е се 
раководат од видот и обимот на ползата на одно-
сното право како и месните прилики. При тоа се 
должни овие одбори да се придржуат на орга-
ничуењата означени во Тар. ,,В" кон Уредбата и 
ова Напатствие, по одношение на нолзуење оние 
права кои се во таа тарифа назначени 

Чл 12 
Трошарина на право готак а ползуачот на пра-

вото т. е. секое лице кое што се ползуе со опре-
деленото право во едно место. Према тоа т р е т а . 
рински обврзник може да биде како физичко, та-
ка и правно лице државно претпријатие, коопера-
ција, акционерно друштво, државна установа или 
вадаештво, општествена органи-зација 

Начинот за наплата на сроковите на уплатува 
н^то на овој вид трошарина го пропиле /радсгл-
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от и месниот народен одбор во своето решение за 
уведуење на трошарината. 

Чл. 13 
Сите градски и сите месни народни одбори мо-

жат да наплатуат на својата територија трошки 
на во одреден износ за целта и ползата кои сито 
поедини физички или правни лица примат од тие 
народни одбори или установи под нивна управа. 

Како услуга и полза од чл 11 став 2 на Уред-
бата за трошарината к'е се смета нарочно про-
стор заватен со маси, столон, бараки, тезги, како 
и сл. Употребуење на кланици, ^ладилници, кан-
тари, ваги и сл., ветеринарски и градежни прегле.-
ди, одржуење ч и с т о т а н а местото, изнесуење на 
г'убре и сл. наплата за паша на добиток на утри-
ките од управата на народниот одбор и др. 

3) ТРОШАРИНА ЗА УСЛУГИ 

Чл. 14 
Градските и месните народни одбори при одре 

дуење висината на стопата, односно при обпаѓа-
њето со трошарина за услуги и полза к'е се рако-
водат од обимот и видот на услугата и ползата 
При тоа се должни овие народни одбори да се при 
држуат на ограничуењата означени во Тарифа 
„Б" кон ова Напатствие по одношение на ползува-
ње на тие услуги к ползи кои се во тарифата на-
значени. 

Трошарина на услуги и ползи плаќа ползуа. 
чот на услугата т. е. лицето на кое што се врши 
услуга или кое има полза од народните одбери 
Према тоа троптарински обврзник може да биде 
како физичко така и правно лице, државно прет-
пријатие, кооперација, установа, надлештво. оп-
штествена организација и др 

Чл. 15 
Обврска на плаќање на трошарина од чл И 

од Уредбата за трошарината настануе во моментот 
на стекнуење правото, а кога ползувањето на пра-
вото се продолжуе од година на година, ова обвр-
ска настануе од 1 јануари секоја година. Ползуа-
чите на овие права се должни преди почнуењето 
на ползуењето на правото и услугата да подне-
сат за тоа пријава на надлежниот орган на град-
скиот односно месниот народен одбор и да платат 
одговарајук'иот износ на трошарината, и во сро-
кот кој му определи односниот народен одбор 

Чл. 16 
За услугите од административен карактер 

предвидени се такси во тарифата на Законит за 
таксите, поради тоа такви УСЛУГИ К? можат да се 
облагат со трошарина. 

Чл. 1? 
За дело трошаринска неуре-дност надлежен с 

за изрекнуење на казна повереникот за финансии 
на градски и околиски народен одбор. Предвари-
телно иследуење по овие дела вршат месните и 
градските извршни одбори. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК П л НРМ 
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За дело трошаринска неуредност казната мо-
же да изнесуе од 50 до 15.000 дин. 

Кога месниот народен одбор најде да е тро-
с̂таринската неуредност од мала природа и да не 

!греба да се изречуе казна повеќе од 3.500 дин, во 
гаков случај казната ја изречуе месниот народен 
одбор. 

Против решењето за казната на месниот каро 
ден одбор има место на жалба пѕ повереникот за 
'финансии да околиски извршен народен одбор. 
Против првостепеното решение за казната на по-
вереникот за финансиите на околиски односно 
Градени народен одбор има место за жалба на Ми-
нистерството на финансиите на НРМ. 

Изречените казни за повреда на трошарина 
ските прописи се наплатуат во п шза на буџетот 
на околискиот односно градскиот народен одбор 

Чл 18 
Неправилно наплатена трошарина како ч тро 

шарана наплатена во поголем износ од како што 
е пропишано к'е се врати во голост односно дели-
лично. 

. Враќање на трошарина н̂  м^жр да бара ли-
це кое трошарината не е потполно платило, 

Чл, 19 
Начелни објаснуваа за применуење на пропив 

сите На Уредбата за трошарината и Напатствие 
то к'е издава Министерот на финансиите на НРМ1 

Чл. 20 
Народните одбори се должни во срок од 1 ме4 

сец од денот на објавуењето на Уредбата за тро-
шарината на НРМ да ги ускладат своите досе-
гашни прописи на трошарината и да добиат со^ 
гласност од повисокиот орган на државната власт, 
До тој срок народните одбори к'е наплатуат свои-
те давачки по досегашните прописи со применува-
ње на одредбите на Законот за даноците и Уред^ 
бата за трошарината на Владата на ФНР.Ј 

Ч л 21 

Ова Напатствие стапуе во сила со денот не 
објавувањето во ,,Службен весник на НРМ " 

Бр. 887 
14„ :уШ-Г947 год 

Скопје 
Министер на финансиите на НРМ, 

Даре Џамбаз с. р. 

С О Д Р Ж А Л 

Ѓег, 

300 Уредба за македонски народа еатар 
ЅОЗ Уредба за заштита на земјен ^ т-јотгт 
8-13 Наредба за распеел на звањата на еко-

номско—комерцијалната струка во вр-
сти 

314 Населба за распоред на звањата на стру-
ката контрола на мерки и драгоцени ме-
тали во врсти 

1215 Наредба за распоред на звањата На фи-
нансиската струка во врсти 

816 Наредба за распоред на звањата на ин-
дустриско—техничката струка во вр-
сти 

317 Наредба за распоред на звањата на гра-
дежната струка во врсти 

848 Наредба за распоред на звањата на тео. 
логиката струка во врсти 

118 Наредба ^а распоред на звањата од гео-
детската струка во врсти 

119 Наредба за распоред на звањата од стру-
ката планирање во врсти 

820 Наредба за распоред на звањата на ста-
стиотичакта струка во врсти 

921 Наредба за распоред на звањата на хи. 
дрометеоролошката струка во врсти 

Стр. бр. Рег, Стр. бр. 
322 Наредба за распоред на звањата на зем-

јоделската струка во врсти 
323 Наредба за распоред,на звањата на шу-

марската струка во врсти 
324 Наредба за распоред на звањата на вете 

ринарската струка во врсит 
325 Наредба за распоред на звањата на прав-

ната струка во врсти 
ЗМ Наредба за распоредот на звањата на 

криминалистичката струка во врсти 
327 Наредба за распоредот на звањата на ад-

министративната струка во врсти 
328 Наредба за распоредот на звањата на 

контролна струка во врсти 
329 Наредба за распоредот на звањата на 

здравствена струка во врсти 
330 Наредба за распоредот на звањата на 

Просветно научната струка во врсти 
331 Наредба за распоредот на звањата на 

музејско конзерваторска струка во вр 
сти 

332 Наредба за распоредот на звањата на 
библиотекарско архивската струка во 
врсти 414 

345 Решење за одлагање со данок на ,доход 
на земјоделски домаќинства 411 

342 Напатствие за исполнуење Уредбата за 
трошарина 411 

до 
404 

407 

107 

т 

408 

409 

409 

'409 

410 

416' 

410 

4ЃЅ 

4 ГИ 

4111 

411 

412 

412 

411 

411 

413 

411 

Издава; Претседателството на Владата на НРМ 
даја и администрација ул, Маршал Тито бр. 10 

Одговорен уредник Љубомир В. Исаиев - Редак^ 
Теди 696, Печатница „Гоце Делчев" — Скопје 


