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230 дин. за едно полугодие 123 динари. Чековна сметка при 
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УКАЗ 
На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Репу-

блика Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот 
ва Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседа-
телството на Президиумот на Народното собрание на НРМ 
го прогласува Законот за Државниот буџет на Наводна Ре-
публика Македонија за 1949 година што го донесе Народното 
собрание на НРМ на седницата од 28 јануари 1949 година, 
а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1949 ГОДИНА 

Член 1. -
Државниот буџа! на Народна Република Македонија 

за 1949 година изнесува: 
Приходи Дин. 3,820.300.000 
расходи Дин. 3,820.300.000 

Член 2. -
Државниот бу.ет на Народна Република Македонија за 

1949 год. содржи: 
Републикански буџет 

со приходи во износ од Дин. 2Д77.905.646 
со расходи во износ од Дин. 2.477.905,646 

буџетите на градовите и околи-
ите, и тоа: 

Град СКОПЈЕ 
со приходи во износ од 
(о расходи во износ од 

Град БИТОЛА 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

Град КУМАНОВО 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

Град ОХРИД 
СО ПРИХОД" во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ ОЈ 

Град ПРИЛЕП 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

Град СТРУМИЦА 
Со приходи во износ од 
Со расходи во износ од 

Град ТЕТОВО 
Со приходи во износ од 
Со расходи во износ од 

Град ТИТОВ ВЕЛЕС 
Со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин, 

Дин. 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин, 

400.220.000 
400.220.000 

33,406.000 
53,406.000 

29,155.000 
29,155.000 

19,691.529 
25,032.000 
5340.471 

34,874.000 
34,874.009 

31,336.000 
81,336.000 

26,161.000 
26,161.04)0 

31,711.000 
31,711.000 

1 рад ШТИП 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

БЕРОВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

БИТОЛСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи 80 износ од 

БРОДСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

ГЕВГЕЛИСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ГОСТИВАРСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ГОРЧЕ ПЕТРОВСКА околија 
СО приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ДЕБАРСКА колија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

КАВАДАРСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

КИЧЕВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

КОЧАНСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

КРАТОВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

КРИВО-ПАЛАНЕЧКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

КРУШЕВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

КУМАНОВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 
Дин, 

,Чин, 
Дин, 

Дин. 
Дин. 
Дин, 

Дин. 
Дин, 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин, 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дни. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 
Дин, 

Дин. 
Дин. 
Дин, 

Дин, 
Дин, 

24,945.000 
24,945.000 

16.721.002 
18,884.000 
2.162996 

49,105.000 
49,185.000 

М02ДШ 
19,586.000 
12,983.912 

32,286.000 
32,286.000 

40.190.000 
40.190.000 

22ДОЗ.ООО 
22,823.000 

Дин. 19,354.150 
Дин, 30328.000 
Чин. 11,173-8^0 

Дин. 39,463.000 
Дин, 39,463.000 

29,242.с Ј0 
29,242.000 

80,368.000 
80,368.000 

19,062.000 
19,062.000 

11,151.846 
25,912.000 
14,760.154 

7,428.543 
14,878.ООО 
7.449.453 

36,676.900 
36,676.000 
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ОХРИДСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

ПРИЛЕПСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

РАДОВИШКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

РЕСЕНСКА околија 
со вриходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ ОД 

СВЕТИ НИКОЛСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

СКОПСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ДЕМИР—ХИСАРСКА околија 
со приходи во износ од 
:о расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

СТРУШКА околија 
со приходи во износ од 
го расходи во износ од 

СТРУМИЧКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ТЕТОВСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

ТИТОВ—ВЕЛЕШКА околија 
го приходи во износ од 
со расходи во износ од 
впиши на расходите во износ од 

ЦАРЕВО—СЕЛСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

ШТИПСКА околија 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

Вкупно буџетите на народните одбори 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 
вишок на расходите во износ од 

Член 8. о 

вишковите на расходите над приходите 
град Охрид во износ од 
Беровска околија во износ од 
бродска околија во износ од 
Дебарска околија во износ од 
Криво—Паланечка околија во износ од 
Крушевска околија во износ од 
Охридска околија во износ од 
Радовишка околија во износ од 
Ресенска околија во износ од 

ХНсарска околија во нанос од 

Дин. 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дни. 
Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 
Дин. 

Ѕнн. 
ни. 

Дин. 

Дин. 
Дин. 

Дин. 

17,523.635 
26,228.000 
8,704.365 

42,867.01)0 
42,867.000 

21,104.891 
24,079.000 

2,974.109 

18,978.954 
25,770.000 

6,791.046 

27,916.000 
27,916.000 

89,364.000 
89,364.000 

9,583.989 
20,228.000 
10,644.011 

27,547.000 
27,547.000 

1,939.000 
1,939.000 

89,122.^)0 
39,122.000 

27,337.303 
84338.000 

7,000.697 

12,702.064 
18,736.000 
6,033.936 

Дин. 14,356.358 
Дин. 20,844.000 
Дин. 6,487.642 

Титов Велешка околија во износ од Дин. 7,000.697 
Царево^Селска околија во износ од Дин. М33.936 
Штипска околија во износ од Дин. 6,487.642 
ќе се подмират со дотација од Релубликанскиот буџет 

Дин. 
Дин. 
Дин. 

1,842.394.354 
1,444.901.000 

102.506.646 

во буџетите на: 
Дин. 5^40.471 
Дин. 2,162.998 
Дин. 12,983.912 
Дин. 11,173.850 
Дин. 14,760.154 
Лин. 7,449.455 
Дин. 8,704.355 
Дни. 2,974.109 
Дин. в,791.СИН 
Дни. 10,644.011 

Член 4. -

Народна Република Македонија ќе одделува од 
своите приходи во полза на Сојузниот буџет следните износи! 

1) Од остварениот вишок на приходите по Државниот 
буџет на Народна Република Македонија за 1948 година 50% 

2) Од тржната добивка на локалното стопанство 20% 
3) Од данокот на доход: 
а) Од данокот на доход од работници, п а м е т -

ници и службеници 20% 
б) од данокот на доход од земјоделски до-

маќинства 20% 
в) од данокот на доход од задруги и задругари 15% 
г) од данокот на доход од занаетчиски до-

маќинства 
д) од данокот на доход во Други аанаетмја 

и имоти 10% 
ѓ) од должниот данок на доход од 1948 год 

Член в. -

Народните одбори ќе одделуваат од остварената тржна 
добивка од локалното стопанство во полза на Републикана 
скиот буџет следните износи во постотоци, и тоа: 

5 
70 
75 
10 

ТИЛ ПОИЛРИ 64 
"И" т а п ('помина 10 

20 
20 
5 
20 
5 
20 
10 
5 
30 
П 
80 

8 
5 

10 
5 

10 
в 
8 
в 
6 
в 
0 

град Скопје 
град Битола 
град Куманово 
Град Охрид 
град Прилеп 
град Струмица 
град Тетово 
град Титов Велес 
град Штип 
Битолска околија 
Бродска околија 
Гевгелиска околија 
Гостиварска околија 
Дебарска околија 
Кавадарска околија 
Кичевска околија 
Кочанска околија 

ф 

Кратовска околија 
Криво Паланечка околија 

Кумановска околија 
Охридска околија 
Прилепска околија 
Радовишка околија ж 

Ресенска околија 
Свети Николска околија 
Струшка околија 
Тетовска околија 
Титов-велешка околија 
Царево-селска околија 
Штипска околија 

Член 

За уравиотежнение ма буџетите на градовите л ежовите 
на народните одбори им се отстапуваат следните износи во вое 
стотци од сојузните и републикански^ приходи, т е ќе сб 
наплатат на нивната територија а кои се содржам ве вмуВ' 
ниже иим^м Ич приходите од аден 2 не еве! Зенеп в тен: 
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^ А) ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И СНИЖЕНОТО НА ПОЛНАТА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕТО: 

Данок на промет на производи 
и снижение на полната цена на 
чинењето од претпријатијата о д Данок на промет 
државниот стопански сектор на производи 

Од сојузно 
заачение 

Од ре-
публи-
канско 

значение 

Од 
локално 
значеиие 

Од 
задруж. 

стоп. 
сектор 

Од 
члениот 

стоп. 
сектор 

% % % % % 
град Скопје — А 65 05 05 

2 7 7 7 
град Куманово - 5 5 5 
град Охрид 75 75 75 75 

- 10 10 10 
75 75 75 75 

град Тетово - - 50 50 50 
град Титов Велес - 1 25 25 25 
град Штип 5 20 20 20 
Беровска околија - 75 75 75 75 

Битолска околија - - - - — 50 50 50 
Бродска околија - - - - - . - 75 75 75 
Гевгелиска околија — Г 1 1 50 50 50 

1 70 70 70 
30 75 75 75 
- 75 75 75 

- Д -
— 20 20 20 

Кичевска околија - - - — - Д - 60 60 75 75 75 - Д -
4 40 40 40 

21 75 75 75 
75 75 75 75 
— 75 75 75 

Кумановска околија — - М М . ... 70 70' 70 
— 75 75 75 
10 75 75 75 
— 75 75 75 
— 75 75 75 
75 75 75 75 

т - - — 32 - 82 82 
- 75 75 75 
- 75 75 75 

Струмичка околија - - - - - - 10 10 40 40 40 
- 43 43 48 
75 75 75 75 
- 75 75 73 
- 75 75 75 

б) ОД ДАНОКОТ НА ДОХОД 
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Д џ 
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О
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до
м

аќ
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^ е ^ л и. 
и службеници 

О
д 

зе
м

јо
-

де
лс

ка
 

до
м

аќ
ин

 

о г ^ 
и ѓ 5 

А . , 5 , 0 
=1 се ^ 

в зз 
о м 

о Ѕ 

о 

о Ѕ 

% % % И И Го 

80 70 70 70 70 00 / V 
7 50 50 50 50 00 

10 40 40 40 40 40 
Град Охрид - 73 75 75 73 75 00 

10 50 50 00 50 50 
75 ^ 75 70 90 75 00 
IV 70 70 10 70 70 

град Титоа Вшие - - - - - - - - - - 10 ' 70 70 70 70 70 \ 
Град Штш т т т т т ш т Ш ^ т ^ т т . т т т т т т Л 00 00 00 00 00 . '; . 1 

к. 
Беровска ОКОЛИЈА - . ТЏ , 75 75 79 те 00 

„ 411 ^ 

В а м в е н е ц шт тттџ,тт,тт тт тт. - Ш. ^ 00 01 01 - ' 01 Л ^ Ч 
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Од работници, 
изместенион 

и службеници 

О, Ѕ 
0) П 1 0 

" В Ѕ 
М 4) О и ? и 

о " 

П ' го 5 о е ^ и 1-
н 

о " м 

С 5 5 
Р . . З . О 
РЈ СВ ЅВ 

В ѕ 

О " " 

К Ѕ о 

м " 095 

75 75 — - . 75 
70 70 70 70 70 
70 70 70 70 70 

"'орче Петровска околија — 75 75 75 75 75 
75 75 75 75 75 
50 50 50 50 70 
75 75 75 75 75 
во во во 60 80 
75 75 75 75 75 

Криво-потанечка околија - 75 75 75 75 75 
75 75 75 75 75 
70 70 70 80 
75 75 ^ 75 75 90 
65 65 65 65 80 
75 75 75 75 90 
75 75 75 75 90 

Свети Николска околија 75 75 75 75 90 
50 50 50 50 80 

Демир Хисарска околија 75 75 - — 73 
75 75 75 75 90 

Струмншка околија - - . - - - - . 10 55 55 55 - 70 
50 50 59 80 

Титов Белешка околија - 75 75 75 - 90 
Царево селска околија - 75 75 75 75 90 

75 П - 73 

Член 7 
Се овластува Владата на Народна Република Македо-

нија да може да ги менува податоците на одлепените из-
носи на народните одбори од сојузните и републиканците 
приходи изнесени во член 6 и постотоцнте на износите од 
тргната добивка од локалното стопанство изнесени во член 
5 од овој закон. 

Член 8 
Планираниот вишок на приходите во буџетите на по-

ниските органи на државната власт се внесува во буџетот 
на повисокиот орган на државната власт, кој што служи 
за ураннотежение на буџетите на оние органи на државна-
та власт кои што не можат де го уравнотежат својот бу-
М̂ т со сопствени приходи. 

Член О 
Државните стопански претпријатија од републиканец 

и локално значевме ќе ја снижат во 1949 година планирана-
та полна пена на чинењето за износ од 98,000.000 динари. 

Републиканска планска комисија, согласно со планот 
кен ќе го утврди Сојузната планска комисија, ќе ги устано-
ви по стопански гранки, а административно оперативните 
раководства по претпријатија, задатоците за снижението 
на полната пена на чинењето во определен постоток и во 
апсолутен износ. 

Член 10 
Постигнатото снижение на полната цена на чинењето 

во "Ш8 година чини составен дел од данокот на промет на 
производи и државните стопански претпријатија се должни 
односните износи да ги уплатуваат по прописите што ва-
жат за уплата на чеогтфатениот со тарифата дел од дано-
кот на промет на производи. 

Член П 
Вкупниот план на инвестициите во износ од 2,414.000 

динари се финансира од буџетските средства и од сопстие-
ниге средства на претпријатијата. Разликата меѓу вкупната 
планирана вредност на инвестициите и планираните буџет-
ски средства и сопствените средства на државните стопан-
ска г?ретпои(?тнја во износ од 379,100.000 динари прелета^ 
о- в;. скнженисто ма трошковите па инвестициите во 1948 
гОцина и ПЛАНЕР ЈОТО снижевме на трошковните на инвести-

те во 15:9 година. I 

Сниженото на трошените на инвестициите по гехни^ 
чката структура ќе се изврши по планот утврден спрема 
член 9 став 2 од Законот ва опттодржавннот буџет ѕа 1949 
година. 

Член 12 
Се задолжува Владата на Народна Република Македон 

ниЈа во текот на 1949 година да ги намали со буџетот одо-
брените расходи на државната управа према планот коЈ 
што ќе го утврди Претседателот на Комитетот за законов 
девство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ 
и Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 13 ( ' 
Исплатата на извршените инвестициони работи се врши 

во текот на годината од буџетските н сопствените средства' 
(делот од добивката и општедржавниот амортизационен 
фонд) сразмерно со износите што се одобрени за финанси-
рање на инвестициите од буџетот односно од сопствените 
средства. 

Член. 14 
Преноси на кредити (вирмани) меѓу партии н позиции 

од разни глави во рамките на ист дел вршат и одобруваат 
повисоките наредбодавци. 

Со вирман намалени партии и позиции не можат да се 
увеличуваат повторно. 

Член 15 
Нови увеличенија на службенички места можат да се 

установуваат по предлог на повисокиот наоедбодавец во со-
гласност на Претседателот на Владата на Народна Република 
Македонија и Министерот на финансиите во рамките на одо" 
брената систематизација и доколку се за овие места пред" 
ходно осигурени финансиски средства. 

Член 16 
Нови надлештва и установи во текот на годината мо-

жат да се осниваат ако во течештиот тромесечен план за из-
вршеше на буџетот се осигурени финансиски средства. 

. м,е' .. Член 17 
Министерот на финансиите има право да ја задржи 

исплатата на личните издатоци што не се во согласност со 
законските пропиен. Доколку надлежниот Министер не се со-
гласи со задржувањето, решение ќа донесе Претседателот на 
Владата на Н.ародна Република Македонија. 
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Член 18 
Шефовите не сметководствата кај наредбодавецот ту-

аорни му се за својата работа не само на наредбодавецот ту-
ку н на Министерот на финансиите. 

Решенија за службеничките односи на шефовите т 
сметководствен донесуваат надлежните органи во согласност 
на Министерот ма финансиите. 

Член 19 
Задолженија за сметка на буџетот можат да се созда 

ваат во границите на кредитите одобрени со буџетот за од-
носната цел. 

Сите создадени задолженија во текот на годината мо-
раат да се ликвидираат и да се исплатат до 31 декември 1949 
година, Ангажираните кредити за работи, набавки, и услуги 
кои што де тој рок не можеле да се ликвиаираат и исплатат 
Ќе се пријагат на Министерот на финансиите на Народна Ре-
публика Македонија до 31 декември 1949 година. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија", а ќе 
Се применува од 1 јануари 1949 година. 

У бр. 2, 29 јануари 1949 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Крсте Црвенковски, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

УКАЗ 

Приходи 
расходи 
Вишок на приходите 

Член. 2 

1) Град СКОПЈЕ 
Приходи 
Расходи 
Вишок на приходите 
2) Град БИТОЛА 
Приходи 
Расходи 
Вишок на приходи 

дин. 2,052.923.975." 
дин. 1.894.418.742.92 
дин, 158.505.23238 

Државната завршна сметка на Народна Република Ма-
кедонија за 1947 година ги содржи остварените приходи н 
Извршените расходи по Државниот буџет за 1947 година и 
дополнителните буџети на околиите Струмица, Горче Петров, 
Гостивар, Кратово, Штип, Гевгелија, Струга, Радовиш. Брод 
П градот Штип, и тоа: 

а) по републикански! буџет; 
Приходи дин. 
Расходи дин. 
Вишок на приходите ани, 
б) по буџетите и дополнителните 

буџети па народните одбори и тоа: 

На основа чл. 73 г. 4 од Уставот на Народна Републи 
ка Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го 
Прогласува Законот за Државната завршна сметка на Народ-
на Република Македонија за 1947 година што го донесе На-
родното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949 
Година, а кој што гласи: к 

З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1947 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во буџет-

ската 1947 година по Државниот буџет на Народна Републи-
к а Македонија изнесува^ и тоа: 

1,482.398.420,58 
1,417.909.203.82 

64.489.216.76 

ДИН. 101.515.491,24 
дин. 74.751.024,65 
дни. 26.764.46639 

дин. 
дин. 
дин. 

33.863.835,15 
28.363.106,90 
5.500.728,23 

8) град КУМАНОВО 
Приходи 
Расходи 
Виток на приходите 
4) град ОХРИД 
Приходи 
Расход! 
Вишок на приходи в е 

виц, 
'ИМ, 
пети. 

дин 
тип, 
дин. 

дин. 
дин. 
дин. 

дин, 
дин. 
чин. 

дин. 
дин. 
чин. 

дин. 
дин. 
шии. 

дин. 
дин. 
дин. 

град ПРИЛЕП 
Приходи 
Расходи 
Вишок на приходите 
6) град СТРУМИЦА 
Приходи 
Расходи 
Р. "ѕок на приходите 
7) над ТЕТОВО 
Приходи 
Расходи 
Вишок на приходите 
к 5 I рад ТИТОВ ВЕЛЕ-Л 
Приходи 
Расходи 
И (шок на приходите 

град ШТИП 
I Оплоди 
Расходи 
Питок на приходите 
10. Околија БЕРОВО 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 
Расходи по буиетот на ОКОЛИСКИОТ 

народен одбор дин 
Расходи по буџетите 

на месните народ, одбори д, 1,189.546,50 
Вкупни расходи по букетот на 

околијата дин. 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 
11) околија БИТОЛА 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 
Вкупно приходи по буиетот на 

околната дин. 
Расходи по букетот на околискиот 

народен одбор дин. 17,841.4763 
Расходи но буџетите 

на месните народ, одбори д 3.706.756," 
ВКУПНИ расходи по буџетот на 

околијата дин. 
Вишин на прих( ,.ите по буиетот на 

околијата дин. 
12. Околија ИРОД 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 
Приходи по букетите на месните 

народни одбори дни, 
ВКУПНИ приходи но буџетот НА 

околијата ' дин. 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 5,827.537,95 
Расходи по буџетите на 

месните народни одбори д. 993.827,30 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 
Вишок на приходите на околијата дин, 
13) околија ГОСТИВАР 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин, 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 
Вкупни приходи но буџетот цш 

околијата дин, 

13.477.749^. 
11.869.062.— 
1.608387.— 

11.502.737,39 
10.743419,55 

759.317,84 

16,028,119,66 
12.919.741,37 
3.108.378,29 

15,551.940,72 
14,969.805,42 

582.135,30 

13,924.938,02 
12,403.116,64 

1,521,921,38 

11,890.053,54 
11,232.972,64 

657.086,90 

9,538.744,09 
8,963.718,74 

575.0253^ 

3.776.874.-

1490,120,25 

5,266.994,25 

6,511.866,-

4,701.412,50 

565.581,75 

19,744344,4Ѕ 

4,170.676,50 

'23,915.520,99 

21,548.232,59 

2,367.288,40 

6373,207,76 

1.146.079,5С 

8,020.187,26 

6321.365,25 
1,198322,01 

14,931.216^7 

5,764336.10 

20,696.05237 
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Расходи по буџетот на околискиот 
Народен одбор дин. 11,271.981,75 

Расходи по буџетите на 
месните народни одбори д. 5,267.489.— 

Вкупни расходи по буџетот на око-
лијата дин. 10,539.470,75 

Вишок на приходите по буџетот на 
околијата дин. 4,156.581,62 

14) Околија ДЕБАР 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 10,178.169,— 
Приходи по буџетите на месните, 

народни одбори дин. 2^31.058,— 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 13,009.227,-
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 7,567.686,50 
Расходи по буџетите 

на месните народ, одбори д. 2,820.051,-
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 10,387.737,50 
Вишок на приходите по буџетот 

на околијата дин. 2,621.489,50 

15) околија ГЕВГЕЛИЈА 
Приходи по буџетот на околискиот 

нареден одбор дин. 14.240.353.18 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 4,197.561,50 
Вкупни приходи по буџетот на 

о полн јата дин. 18,437.914,68 
Расходи по буџетот на околискиот ? 

народен одбор дин. 9,587.563.16 
Расходи по буџетот на т-

месните народни одбори д. 3,420ДИ8,-
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 18,607.606,16 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. М30.308,52 

16) околија ГОРЧЕ ПЕТРОВ 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дињ 8^974.238,82 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1Д40.722,-
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дик 1^514.960,82 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 6,940.147,46 
Расходи по буџетите на 

месните народни одбори д. 1,115.856,— 
Вкупни расходи во буџетот на 

околијата ДИН. 8,050.003,46 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин, 1,458.957,36 

17) околија КАВАДАРЦИ 
Приходи по буџетот на околискиот 

чароден одбор дин. 17,240.354,47 
Приходи по буџетите не месните 

народни одбори дин. 5,917.822,50 
Вкупни приходи во буџетот на 

околијата дин. 23,156.176,97 
Расходи по буџетот на околискиот 

вроден одбор дин. 12484.567,43 
Расходи по буџетите на 

месните народни одбори д. 4458.448,-
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 

18) околија КИЧЕВО 
Приходи по буџетот на околискиот 

нареден одбор дин. 
Приходи по буџетите на месните 

народ ниодборн дин. 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата "-дин. 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор ДИН. 5,641.697.73 
Расходи џо буџетите по 

напиете наредни одбори д. 2,731.935— 

17,543.615,43 

5,615.161,54 

6,396.947,39 

3,070.169,50 

^ 3,403.116,89 
I М' М М . , ; 1Г 

Л -ч 1 !\Х ) 
Ј.Ѓ... I ,.Ч (. .1 
'Млеч; ум ГД/) 

Вкупни расходи по буџетот на 
околијата дин. 8473432,79 

Вишок на приходите по буџетот на 
околијата дин. 1,029.484,19 

19) околија КОЧАНИ 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 8,226.419,18 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 8,973.095,79 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 12,199.51448 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 8,213.565,49 
Расходи по буџетите на 

месните народни одбори д. 3,331.895,-
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 11.545.460,49 
Вишок на приходите но буџетот на 

околијата дин. 654.05449 

20) околија КРАТОВО 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 15,563.461,68 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1425.415.— 
Вкупни приходи но буџетот на 

околијата дин. 17,388.876,60 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 7,893,344,99 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,584.504,50 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 9.477.849,48 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата Дин. 7,911.027,18 

21) околија КРИВА ПАЛАНКА 
Приходи но буџетот на околискиот 

народен одбор дна ?,851.849,36 
Приходи но буџетот на месните 

каро али одбори дин. 2,167.94440 
Вкупни приходи не буџетот на 

околијата дин. 18,119Л8М9 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 7,784.601,47 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,818.219ДО 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 9,602.820,72 
Вишок ма приходите по буџетот на 

околијата дин, 516.973,14 

22) околијата КРУШЕВО 
Приходи во буџетот на околискиот -

народен одбор дин. 4,424.55848 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1401.254ДО 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 8^829.812,79 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 5488435,89 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дни. 1,678431,35 
Вкупни криходн но буџетот на 

околијата дни. ИМ7М7ЈН 
Вишок на расходите во буџетот на 

околијата дин. 641.854,48 

23) околија КУМАНОВО 
Приходи во буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 1М80.46О49 
Приходи по буџетот на месните 

народни одбори дин. 3,3314Ѕ9.— 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 16408.334.— 
ч" Расходи по буџетите на месните 
народни одбори к "и..; ,.дин, 2,785.14848 в 

Вкупни расходи I по буџетот на 
околината .... .....1 . . вин. 1844Л4Ш08 

: Вшсвк на нрн^рдит^ по. буџетот на 
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24) околија ОХРИД 
Приходи по буџетот не околискиот 

народен одбор дин. 7,030.243,63 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,807.014.— 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 8^37.262,63 
Расходи по буџетот на околискиот 

Изроден одбор дин. 5,932.453,99 
РаVXОди по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,649.534,90 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 7,601.988,89 
Вишок на расходите по буџетот на 

околијата дин. 1,235.273,74 
25)околија ПРИЛЕП 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 14,857.094,20 
Приходи по буџетот на месните 

народни одбори дин. 4.045.743.37 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 18,902.837,57 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 14,787.964,74 
Расходи по буџетите на месните 

народен одбор дин. 3,265.456,20 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата Дин. 18,053.420,94 
Вишок на приходите но буџетот на 

околијата дин. 849,416,63 

ЛИ) околија РАДОВИШ 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 7 ,661.13932 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбери дин. 2^22.150.— 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата Дин. 10,283.289,82 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 5,997.354,90 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,830.284,75 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата Дин. 7,827.639,65 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата ' дин. 2,455.650,17 

27) околија РЕСЕН 
Приходи по буџетот на околискиот 

Народен одбор дни. 8,243.02035 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 2 , 2 3 6 . 0 7 8 . -
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 10,479.098,55 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 6,540.613,62 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,984.740,— 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 8,525^53.62 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 1,953.744,93 

28) околија СВЕТИ НИКОЛЕ 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 8,054.552,63 
Приходи по буџетите на месните 

Народни одбори дин. 2,680.680,83 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 10,735.233^6 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 6,303.292,20 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 2,405.749,90 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин. 8,709.042,10 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 2,026.191,36 

29) околија СКОПЈЕ ; к 

Приходи по буџетот на околискиот , 
изроден одбор дин. 8,922,447,54 

Приходи по буџетите на месните 
народни одбори дин. 3,434,323,42 

Вкупни приходи по буџетот на 1 
околијата дна, 22^56.770^1 

Расходи по буџетот на околискиот ј 
народен одбор дин. 8,188.774,64 \ Ч 

Расходи по буџетите на месните 
народни обори дин. 3^36.302,19 -л 

Вкупни расходи по буџетот на 
околијата дин. 11,425.076^3 

Вишок на приходите по буџетот на 
околијата дин, 931.604,15 

30) околија СЛЕПЧЕ 
Приходи по буџетот на околиски^ 

народен одбор дин, 10,280.100^ 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори д и н , 1,185.821. 
Вкупни приходи по буцетот на 

околијата дин. 11,465.721.-
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 9,310,492.-
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,028.573.-
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дин, КЦ339.065 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин, 1.126.650.— 

3) околија СТРУМИЦА 
Приходи но буџетот на околискиот 

народен одбор дин, 9^33^25,73 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 2^594.466,71 
Вкупни приходи по буџетот иа 

околијата дин. 12^32.992,43 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин, 9,144.367,12 ^ 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 2,177.105,22 
Вкупни расходи по буџетот на 4 

околијата . див, 11,321.472,34 
Вишок на приходите по бгџетот на 

околијата дгт. 1Д1Л20.09 
32) око гија СТРУГА 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор див, 7,595.325,90 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин, ЗД75Ј69.— 
Вкупни приходи по по буџето! на 

околијата див. 1М71.294,86 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 6,682.725,18 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори див. 2,606.346,70 
Вкупни расходи по буиетот на 

околијата г ' дин. 9,289.071,88 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 1,182^23,08 

33) околија ТЕТОВО 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 12^80.798,90 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 3,272.431.— 
Вкупни приходи по по букетот на 

околијата . . див. ^553.229,90 
Расходи по буџетот на ОКОЛИСКИОТ 

народен одбор ДИН. 9.402.403,40 
Расходи по буџетите па месните 

народни одбори дин, 3,025.016,21 
Вкгпни расхоти по буџетот на 

околијата дин. 12,427.419,01 
Вишог, на приходите но буџетот на 

околијата дин. 3,125.Ѕ10,29 

34) околија ТИТОВ ВВЈ1ЕС 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 10,586.817,38 
Приходи но буџетите на месните 

наредни одбори дин. 24И6.715.— 
Вкупни приходи по по буџетот на 

околијата дни. 13^33.332,38 
Расходи но буџетот ма омилнсккмп 

народен одбор дин. 10,257,458,92 
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Расходи но буџетите на месните 
народниодбори дин. 2,593.6В2,-

Вкупни расходи по буџетот на 
околијата дин. 12,854.140,92 

Вишок на приходите по буџетот ни 
околијата дин. 679.391,46 

35) околија ЦАРЕВО СЕЛО 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин, 5,235.709.58 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори 6 ^ дин. 1,774.751,47 
Вкупни приходи по буџетот на 

околијата дин. 7.010.461,03 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 5,157.444,44 
Расходи по буџетот на месните 

народни одбори дин. 1,109.697,75 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дни. 6,267.142,19 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин, 748.318,86 

36) околија ШТИП 
Приходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 7,036.626,17 
Приходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 2356386.— 
Вкупни приходи по по буџетот на 

околијата дин. 0,003.512,17 
Расходи по буџетот на околискиот 

народен одбор дин. 6,135.028,95 
Расходи по буџетите на месните 

народни одбори дин. 1,651.953,40 
Вкупни расходи по буџетот на 

околијата дик. 7,780.982,85 
Вишок на приходите по буџетот на 

околијата дин. 1306.52932 

Вкупни приходи но буџетите на 
народните одбори дин. 570,525.554,42 

Вкупни расходи по буџетите на 
народните одбори дин. 476,509.539,10 

Вишок на приходите но буџетите 
на народните одбори дин. 94,016.01532 

Член 8,— 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

У. Бр. 8 -Скопје, 29 јануари 1949 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НАНА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР 
Крсте Црвенковски с, р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоје Фотев, с. р. 

з ѕ 
У К А З 

На основа чл. 78 т. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го 
Прогласува Законот за дополнителниот буџет кон Републи-
канскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 
година што го донесе Народното собрание на НРМ на сед-
ницата од 26 јануари 1949 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ БУЏЕТ КОН РЕПУБЛИКАНСКИОТ 

БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1948 ГОДИНА 

'V " Член 1— 
Се одобрува дополнителниот буџет ион ' Ренубликан-

екиот буџет на Народна Република Македонија ал 1948 
Година во следните наноси: 

П Р И Х О Д И : 
Дел 1— Дел од добивката на државните 

стопански претпријатија од републи-
капено зиачение 45,500.000^ 

Дел Приходи од установи и 
надлештва 13.401Ш0.— 

Дел 6 , - Разни непредвидени приходи 150,181.428^ 
Дел 7 . - Вишок на приходи од 1947 година 4в,974.000г-
Дел 8— Участие во сојузните приходи 58,000.000.-. 

чѓ 
Се приходи 314,055.428,-1 

Р А С Х О Д И 
Дел 6 . - Буџетска резерва, задолженија 

и дотации 814,055.428^. 

Се расходи 814.055.428.— 

Член 2.— 
Завршната сметка по овој буџет ќе преставува составен 

дел на завршната сметка по Државниот буџет на Народна 
Република Македонија за 1948 година. 

У. Бр. 4 Скопје, 29 јануари 1949 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Крсте Црвенковски, е. р. Богоја Фотев, с. р. 

за 
З А К О Н 

Не основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Републи-
ка Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот 
за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседа-
телството на Президиумот на Народното собрание на НРМ 
го прогласува Законот за изменување и дополнување нл 
Законот за државните службеници на Народна Република 
Македонија што го донесе Народното собрание на НРМ на 
седницата од 26 јануари 1949 година, а кој што го гласи: 

У К А З 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 -

Член 2 од Законот за државните службеници на Народа 
на Република Македонија се изменува и гласи: 

„Начелните одредби и одредбите на Првиот дел од со-
јузниот Закон за државните службеници важат за сите V 
жавни службеници на Народна Република Македонија". 

Член 2 
Член 8 се изменува и гласи: 
„Решенија за службеничките односи на службениците 

во републиканските организациони единици, доколку со 
посебни прописи не е поинаку одредено, донесува надлеж-
ниот член на Владата, односно старешината на надлештво, 
или установа на Владата, кои ова право можат да го пре-
несат на помошниците, потпретседателите, секретарите И 
старешините на подредените организациони единици, освее 
за службениците од врва врста. 

За службениците па органите на правосудието кои иго 
не се избрани, решенија за службеничките односи донесува 
Министерот на правосудието. 

Со прописите за струите и ^надлежностите може 
посебно да се одреди надлежност за донесување решенија 
за поедини службенички односи. 

Решенијата ел службеничките односи на службениците 
од прва врста се донесуваат ве согласност со Претседате-
лот на Владата. Претседателот на Владата може де одреди 
за кон звања и положам, односно за кои службенички одне-
си е потребна неговата согласност". 

Член О 
Член 10 се укинува. 
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Член 4 -
Член 17 се изменува и гласи: 
,,Со цел правилно да се расподелат стручните кадрови 

Претседателот на Владата може да ги преместува, односно 
привремено испраќа на работа, службениците од една репу-
бликанска организациона единица во Друга републиканска 
организациона единица, односно од републиканска органи-
зациона единица во локална организациона единица и обра-
тно, како и од една локална организациона единица во дру-
га локална организациона единица, по претходна консулта-
ција на старешината односно органот надлежен за донесу-
вање на решенија за службеничките односи. 

Преместување односно привремено испраќање на рабо-
та на службениците од втора, трета и четврта врста од една 
републиканска организациона единица во друга републи-
канска организациона единица, односно од републиканска 
организациона единица во локална организациона единица 
и обратно, како и од една локална организациона единица 
во друга локална организациона единица можат споразум-
но да вршат и старешините, односно органите надлежни за 
донесување на решенија за службеничките односи." 

Член В -
Во член 17-а се бришат лумите „16 и". 

; Член в 
Член 28 се укинува. 

т Член 7 
1 Член 29 се укинува. 

Член 8 
Во член 37, во став 1 се брише на двете места думата 

„непосредно". 
Став 2 се изменува и гласи: 
„Поблиски одредби за тоа ќе се пропишат со уредбите 

аа струките и принадлежностите." 

Член 9 -
Член 38 се изменува и гласи: 

- , „Државните службеници кои што при вршењето на слу-
жбата или вон неа повредат одредена службена или работ-
на должност, или го нарушат угледот на службата и на слу-
жбениците, одговараат дисциплински ѕа дисциплински неу-
редност или дисциплински престапленнја. 

Службеникот одговара дисциплински без обзир да ли 
повредата на дисциплината е сторена умислено или од нехат14. 

Член 10 
Во член 39-а ставот 1 се изменува и гласи: 
„Дисциплински престапленија се потешките повреди на 

службената и работна должност или на угледот на служба-
та и на службениците." 

Ставот 2 се брише. 

Член И 
Во член 63 во ставот 4, реченицата 2 се изменува и гла-

си: „Против решението на судот за подигнување па оптуж-
пица и 8а одредување на претрес нема место на жалба." 

Член 12 
Во член 70-а на крајот на став 2 се додава нова рече-

ница која гласи: „Пресудата на овој суд е конечна." 

Член 13 
Во член 81, на крајот на став X се додава нова реченица 

која гласи: „Доколку решението не се донесе во срок од 
јВден месец од денот на настапувањето на основот, односно 
Причината ва престанок на службата, се смета оне да е 
донесено последниот ден од тој срок." 

Во истиот член, став 2 се изменува п гласи: 
„При отказ, престанок на службата по правило наста-

пува со денот па истекот па отказниот срок, доколку служ-
беникот е па должност до крајот на овој срок. Во случај па 
разрешување од должност пред истекот на отказниот срок ј 
(став 5 и 6 од чл, 77) или по истекот на овој срок, креста! 
кокот настапува со денот на разрешувањето." 01 

Во истиот член, на крајот на стан 9 се брише точката 
и се додаваат луките: „односно со денот кога што се смеѓ 
тп да престанала службата/ : ' ј ; 

Становите В и 6 на истиот чаен бегани ^ 

Член 14 
След член 81 се додава нов член 81 кој гласи: 
„После престанокот на службата службеникот не може 

сам да ја напушти должноста но мора да биде надлежно 
разрешен. 

Во случаи на престанок на службата од точка 1 на чл. 
78 од овој Закон како ден на разрешувањето се смета де-
нот на губитокот на државјанство или избирачкото право; 
во случај на престанок на службата по пресуда од редовен 
или дисциплински суд службеникот мора да биде разрешен 
штом пристигне обавестение за правосилноста на пресуда-
та; во случај на престанок на службата поради отказ, служ-
беникот се разрешува веднаш по истекот на отказниот 
срок доколку разрешувањето не е порано извршено во сми-
сол на став 5 или 6 од член 77, а во останалите случаи од 
член 78 службеникот мора да биде разрешен најдоцна чо 
срок од еден месец од денот кога на неговиот непосреден 
старешина му пристигнало обавестението за одлуката за пре-
станокот на службата. Ако пак службеникот не е на долж-
ност и нема возможност да биде разрешен по редовен пат, 
како ден на неговото разрешување се смета денот кога на 
неговиот непосреден старешина му пристигне обавестение 
за престанокот на службата. Ако во срокот назначен во став 
1 на чл. 81 не се донесе решение за престанок на службата, 
како ден на разрешување се смета последниот лен од тој 
срок. 

По оправдани причини, нарочно кај службеници кои 
што предаваат благајни и инвентар, или полагаат сметки, 
старешината односно органот што го донел решението за 
престанок на службата може срокот за разрешување да го 
продолжи највеќе уште за еден месец. 

Освен во случај од став 6 на чл. 77 на овој закон, 
службеникот има право на принадлежности до крајот на 
месецот во кој што е разрешен, или во кој што се смета да 
е разрешен, односно, во кој што умрел". 

Член 15 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. в Скопје, 29 јануари 1949 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател 
Крсте Црвенковски, с. р. Богоја Фотев с. р. 
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У К А З 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот 8Н 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го 
прогласува Законот за Универзитетот во Скопје што го 
донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 26 
јануари 1949 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Универзитетот во Скопје е највиша паучно-воспитш 

установа на Народна Република Македонија. 

Член 2 
Основните задачи на Универвитетот се! 
1. да изградува високо квалифициранн стручњаци од 

разните гранки на науката; ' 
2. да врши научно истражувачка работа и да учеству-

ва во научното решавање на задачи од културната, стопан-
ската и техничка изградба на земјата; ' 

8, да ја изградува и развива напреднат научна мисла! 
да ја одржава и развива научноста во наставата и теорет-
ската работа; да ги популаризира научните ананија и по-
стигнувања; . . : ^ 

4. да врши општо воспитно влијание на студентите 9 
да ја развива кај нив љубовта и Финоста ирена социјала 
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Кадата татковина - Федеративна Народна Република Ју-
неви ја; 

5. да соработува во научната работа и да врши разме-
на на научни искуства, научни трудови и публикации со 
другите универзитети во 4едгратиона Народна Република 
Југославија и со иностраните универзитети, во прв ред со 
универзитетите на СГСР и пи темните со иаролна демо-
кратија. 
? Ч.ЈОН 3 

Во составот на Универзитетот постоат: Филозофски фа-
култет, Меден ниски фак^ттет и Земјоделско — шумарски 
факултет. 

Со уредба на Владата можат да се осниѕаат и други 
факултети, како и поедини факултети да се соединуваат 
АЛИ укинуваат, односно издвојуваат од составот на Универ-
зитетот во самостојни високи школи. 

Член 4 
Универзумот и Факултетот имаат СВОЈСТВО на правно 

ание, 
Член Ѕ 

Органите на Универзитетот се: Универзитета собрание! 
Универзитетски совет и Ректор. Ректорот го избира Уни-
верзитетите собрание. Изборот на Ректорот го потврдува 
Претседателот на Владата. 

Органи на факултетите се: факултетски совет и декан. 
ј Член 6 

Владата се овластува да донесува поблиски прописи за 
спроведувањето на овој закон и прописи за организацијата 
и работата на Универзитетот, 

Член 7 
Овој закоп влегува во сила со денот на објавувањето 

му во „Службен весник на Народна Република Македонија". 
V Бр. Ѕ, Скопје 29 јануари 1949 година 

Т! ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
? НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
Џ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ. 

З Ѕ 

Согласно чл. 10 ст. 2 од Законот за избор на одбор-
ници за народни одбори, се огласува Решението на Извр-
шниот одбор на Градскиот Народен Одбор на гр. Титов Ве-
лес бр. 1 од 5-1-1949 год. за дополнителни избори за одбор-
ници места во Пленумот на овој одбор за изборните еди-
ници: бр. 15 и бр. 26 Изборите ќе се одржат на 27-11-1949 г. 

Од Извршниот одбор на Градискиот Народен одбор 
на гр. Титов Велес. 
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Бра основа чл. 8 и 10 од Законот за избори на одбор-
ници за народните одбори, Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор за гр. Прилеп, го донесува слепиот 

РЕШЕНИЕ 

за распишување на избори за пет изборннчки места 
Се распишуваат избори на 27-11-1949 година, за ает 

изборнички места на Градскиот народен одбор за гр. При-
леп, во изборните единици број 9, 10, 20, 21, и 36, 

Од Извршниот одбор на Градскиот народен одбор -ш 
Прилец -1Г-- г--иш измина , . - л . - . . . Ј а 

Крсте Црвенковски, е, р. Богоја Фотев, с. р. 

Содржина 
Рег, бр. 

33 

Стр. 

Закон за државниот буџет на Народна Република 
Македонија за 1949 година - - - - - - - 89 

34 Закон за државна завршна сметка на Народна Ре-
публика Македонија за 1947 година — — — - 8 7 

39 Закон за дополнителен буџет кон Републиканскиот 
буџет на Народна Република Македонија ал 1948 г. 40 

90 Закон за дополнение и изиенение на Законот за 
државните службеници на Народна Република Ма-
кедонија — — — — - - — - - - — — 40 

37 Закон за Универзитетот во СкопЈе - - - -
38 Решение за дополнителни избори на 27 февруари 

1949 год. за одборнички места во Пленумот на Град-
скиот народен одбор — Т. Велес — — — — - 4 2 

39 Решение за избори за пет одборници места во 
Градскиот народен одбор - Прилеп 42 
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