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СЛУЖБЕН НЕСИМИ 
'н,иа е платена ио готово 

е д 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 

а Бр. и Скопје, вторник 28 адрип 1949 год. Јод. V 

Ракописите се испраќаа! во дупликат на адреса, "Службен 
весник на НР Македонија" Пошт. фах 51: Скопје, Ракописите 
ве се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696 

Овој број чини 4 динари, Претплатата за една година износи 
239 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при 
Народна банка на ФНРЈ—Централа за НРМ—Скопје 8.901.81? 

% 
1)Ји основа чл. 73 х. 1 од Уставот ни Породил Репу-

блика Македонија а во врска со чл. 5 т. 2 и чл. 7 од Законот 
за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседа-
телството на Президиумот на Народното собрание на На-
родна Република Македонија донесува 

УКАЗ 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА V РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народното собрание на Народна Република Македо-
нија се свикува на V редовно заседание на 18 април 1949 
година. 

У. Бр. 7 
Скопје. 7 апоил 1949 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев с. р. 

Секретар, 
Крсте Црвенковски с. р. 

Врз основа чд. Тб ст. 1 тон. 3 од Уставот на Народна 
Република Македонија, а со цел правилно да се прилага 
Законот, Президиумот на Народното собрание ни Народна 
Република Македонија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 13 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И ВОСТА-
НОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ СА-
МОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОД-

РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Кико по чл. 12 од Законот за пензионирање и воста-
новувале правото на пензија на бившите самоуправни служ-
беници к пензионери на подрачјето на Народна Република 
Македонија и по началата на граѓанското право а и по Зако-
нот за социјално осигурување на работниците, наместенн-
ците и службениците, усвоените деца се изедначени во пра-
вата со брачните деца и како социјалното осигурување е 
единствено та в.ики и за бившите самоуправни службеници 
и самоуправни пензионери, то одредбата на чл. 13 од Зако-
нот за пензионирање и востановување правото на пензија 
Да бившите самоуправни служба -иди и пензионери на под-
рачјето на Народна Република ^ ќе д они ја, има да се раз-
бере така да се усвоените деца но поглед на правата на се-
мејна пензија изедначени со брачните деца на пензионерите 
ако усвојувањето е извршено пред пензионирањето, односно 
вреди престанокот па службата за оние што се накнадно 
Пензионирани 

Бр. 266 

Скопје, 26 март 1949 година. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар. Претседател, 
Крсте Црвенковски с. р. . богоја Фотев с, џ. 

Врз основа 1.1. 7о ст. 1 тон. О од Уставот иа Народна 
Република Македонија, а со цел правилно да се прилага 
Законот, Президиу,мот на Народното собрание на Народна 
Републики Македонија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО IОЛКУВАЊЕ 
НА СТ. 4 ОД ЧЛ. 33 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И 
ВОСТАНОВУВАН,Е ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ 
САМОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОД 

РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

По о 4 од" чл. 33 до Законот %а пензионирање и вос-
тановување правото па пензија на бившите самоуправни сду 
жбеници и пензионери на подрачјето на Народна Републико 
Македонија, на пензионер кој што ќе стапи било во каква 
служба, која не с реактивирање, му. се обуставува исплатата 
на пензијата, ;жо бруто приходот од таја служба е поголем ол 
пензиската основа од кој што на пензионерот му е одреден? 
пензијата. Ако приходот е помал од пензиската основа, о;-
пензијата ќе се 'исплатува износот на разликата меѓу лигите 
ката основа и тој приход. 

Со оглед на топа дека функцијата член на извршел 
одбор на народен одбор не е служба во смисол на овој 
кон, тоа прописите на чл. 33 ст. 4 од Законот за пензнони 
рање и востановувани: правото на пензија па бившите само-
управни службеници и пензионери на подрачјето на На-

родна Република Македонија не се применуваат на пензионер 
кој што е избран за член на извршен одбор на народа?! од-
бор, така да накнадата што ќе Ја прима тој останува без влн 
јанис на висината па неговата пензија. 

Бр. 267 
Скопје, 26 март 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенковски с. п. 

95 

Претседател. 
Богоја Фотеввс. р. 

Врз основа чл. 73 ст. 1 шч. о од Уставот ма Народна 
Република Македонија, а со цел правилно да се прилага 
Законот, Президиумот на Народното собрание па Народна 
Република Македонија даг.а 

ЗАДОЛЖИ! ЕЛ НО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И ВОСТА 
НОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ СА^ 
МОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОД 

РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во поглед на застареноста правото на пензија по ј а -
коно! на пензионирање и востановување правото на пензија 
на бившите самоуправни службеници и пензионери на под-
рачјето на Народна Република Македонија, кога таја во 
тој закон не е изречно предвидена, ќе се прилагаат соод; 
ветните одредби на став 4 и 5 од чл. 51 на Законот за соцн^ 
Јадно осигурување на работниците, наместениците и службе-
ниците, што ја одредуваат застареноста на правото на ренти 
н пензии од социјалното осигурување, и това така; 

1. правото на пензија и помош застарува, ако бара-
њето за пензија односно помош не е поднесено во срок оѕ 
5 години, сметало од I Јули 1946 година; 
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2. пензиите и помоштите за поедини месеци застару-
ваат во срок од една година шетано од крајот на оној месец 
Во кој што требало да бидат исплатени; 

3) пензиите и помоштите не можат да се исплатуваат 
еа повеќе од една година назад, сметано од крајот на оној 
Месец во кој што е поднесено барањето за пензија односно 
помош. 

Бр. 268 
Скопје, 26 март 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

д б 

Врз основа чл. 20 и 21 од Законот за избор на одбор-
ници за народните одбори, Президиумот на Народното со-
брание на НРМ го донесе следното 

Р Е Ш Е Њ Е 

0А ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
. Се именува Републиканска изборна комисија во след. 

ЈШ01Г состов? 
Претседател: Панта Марина, претседател на Врховниот 

ЃУА ^Заменик на претседателот ѕ Лазар Гиновски, судија на 
Врховниот суд на НРМ; 

Секретар: Перо Коробар, помошник на Претседателот 
ла Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата па НРМ; 

Заменик на секретарот: Наум Сотировски, началник на 
одделението во Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на НРМ; 

Членови: 
1. Член: Благој Левков, помошник министер на право-

то дието на НРМ; 
Заменик: Љупчо Ефремов, началник на одделението во 

Министерството на правосудието на НРМ; 
2. Член: Осман Мифтари, судија на Врховниот суд на 

г?РМ; 
Заменик: Киро Николов, судија на Врховниот суд на 

НРМ; 
, 3. Член: Трајче Груевски, потпретседател на Комиси-
јата за државната контрола на НРМ; 

Заменик: Вангел Ацевски, претседател на Окружниот 
суг, во Скопје; 

4. Член: Кемал Сејфула. потпретседател на Главниот 
одбор на Народниот фоонт на Македонија; 

Заменик: Фана Мајкова, помошник министер на инду-
кцијата и рударството на НРМ; 

5. Член: Тоаѓко Атанасов, секретар на Секретаријатот 
политичко управна координација при Претседателството 

т Влагата на НРМ; 
Заменик: Душко Георгиевски, Заменик Генерален сек-

ретар на Владата на НРА1; 
Р. Бр. 1 - Скопје, 26 март 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенковски с. р, Б Фотев с Р-
С р / 7 

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Репу-
блика Македонија, по предлог на Министерот за трговија и 
снабдувале Владата на Народна Република Македонија ја 
донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА МЛИН АРСТВО НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во Министерството за трговија и снабдувале на На-
родна Република Македонија се оснива Управа за млекарство 
со седиште во грал Скопје. 

Член 2 
Задачата на Управата е: 
1) да организира планска работа на сите мелници и 

оризови љуштилннци и се грижи за остварувањето на планов 
вите на производството на мливото и љуштениот ориз; 

2) да врши контрола на производството на мелницнте 
и оризовите љуштилиици и на извршувањето прописите кои 
што се во врска со производството; 

3) да се грижи за унапредувањето на млинарството и 
љуштењето на ориз; 

4) да врши административно оперативно раководство со ' 
шинските претпријатија и љуштилннци од републиканец 
значение; 

5) да предлага план на мрежата на млиновите и љупг-
тилниците и план на кадровите; 

в) да врши ннструктажа на целокупниот произво-
ден апарат; 

7) да се грижи за снабдувањето на сите државни мел-
ници и оризови љуштилници со погонски и тенхнички ма-
терија!; 

8) да дава општи напатствија и укажува помош на из-
. вршните одбори на околиските и градските народни одбори 
I во поглед организирањето и раководството од локалните 

мелници и орнзови љу штетници; 
Ѕ) да ги врши и сите други задачи во врска со мли-

нарството и л^штењето на оризот, кои што ќе ги стави во 
задача Министерот за трговија и снабдување. 

Член 3 
На чело на Управата стои управник. 
Управникот го поставува Министерот за трговија и 

снабдување во согласие со Претседателот на Владата на На-
родна Република Македонија. 

Управникот за својата работа одговара на Министерот 
за трговија и снабдување. 

Член 4 
Управата за млинарство има своја посебна претсметка 

на приходите а расходите во составот на претсметката на 
приходите и расходите на Министерството на трговијата и 
снабдувањето, Управникот е наредбодател за извршување 
претсметката на приходите и расходите на Управата. 

Член 5 
Министерот за трговија и снабдување ќе пропише по-

блиски прописи за внатрешната организација и работењето 
на Управата. 

Член 6 
Регуларните работи на сите мелници, воденици и ори-

зови луштилници од локално значение од подрачјето на На-
родна Република Македонија се пренесуваат од надлежноста 
на Министерството на комуналните работи во надлежност 
Министерството за трговија и снабдување — Управа за мли-
нарство. 

Министерството за комунални работи ќе ги предаде 
сите свои несвршени и свршени предмети (списи, прениски 
и сл.), на Министерството за трговија и снабдување - У-
права за млинарство и това комисиски. 

Комисијата ќе ја именоват согласно Министерот за 
комунални работи и Министерот за трговија и снабдување. 

Член 7 
Оваа Уредба, влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на Народна Република Македонија". 
Број 2413 - 24-ЦМ949 година. 

Министер Претседател на Владата, 
на трговијата и снабдувањето, 

Хр. Бакалски с. р. Л. Колишевски 

9 8 
Врз основа чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Репу-

блика Македонија, а по предлог на Министерот на инду-
стријата и рударството, Владата на Народна Република Ма-
кедонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА 
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУ-

СТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Членот 5 од Уредбата за оснивање на главни дирекции 

на Мииистсгстното на индустријата и рударството на Н. Р. 
Македонија се менува и гласи: 

Си работите на погонот во главната дирекција управува 
гладен инженер, кој што е истовремено и прв заменик на 
г . - . а зи 'директор . 
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Со планските работи упрапуиа директор на план, а со 
комерц!.јавните работи ком' гиијален директор. 

Со кадровските гл'отн управува заменик на гладниот 
директор, по кадровски 1: боти. 

Член 2 
Ччен 7 се ,менува и I ,чаен: 
Главниот директор, главниот инжинер, директорот н̂  

план, заменикот на главниот директор по кадров!кн -итн 
и комерцијалниот директор ги поставува Министерот па дн-
дустриЈата и рударството во согласност ^о Претседателот 
на Владата. 

Член 3 
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 
Главниот директор со главниот ипжннер, директорот 

на план, заменикот на главниот директор по кадровски ра-
боти, комерцијалниот директор и секретарот на дирекцијата 
сочинуваат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи 
Главниот директор, 

Член 4 
Ова Уредба влегува во сила со денот на објавуван,сто во 

„Службен весник на Народна Република Македонија". 
Број 2431 24 Ш 1919 година Скопје 

Министер Пре-тседател на Владата 
на индустријата и рударството 

Вл. Попон с. П. 

9П 

Ј1. Колишевски с. р. 

Врз основа на чл. 79 ст. 2 ед Уставот на НРМ, во врска 
со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
за образувале на области („Службен лист на ФНРЈ Бр. 25 Ј9) 
Владата на Народна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ МА ВЛАДАТА ЈА 

ПОДГОТВУВАЊЕ ОБРАЗУВАЊЕТО НА ОБЛАСНИ 
НАРОДНИ ОДБОРИ 

Член 1 
При Владата на Народна Републики Македонија се 

формират три секретаријати за подготвување образувањето 
на обласни народни одбори. 

Седиштето на Првиот секретаријат е во град Скопје, 
иа Втл^иот то град Битола и на Третиот во град Штип. 

Член 2 ' 
Задачите на секретаријатите се: 
1) да ги извршат сите подготвителни работи во врска 

со опи'чкчаци.Јата на привремените обласни народни одбори; 
2) да ги извршат сите подготвителни работи за избо-

рите на поивоемените обласни народни одбори? и 
3) да ги извршат сите други подготвителни работи во 

врска со образувањето на привремените обласни на 
родни одбори. 

Член 3 
Секој секретаријат се состои од сектор и од три до 

шест члена. 
Секретарите и членовите на секретаријатите ги име-

нува Владата со посебно решение по предлог од Претседа. 
тегот на.Владата. 

Член 4 
Секретаријатите има! самостојна претсметка на при-

ходите и расходите 
Секретарите се каре д бота те л и за извршувањето на 

своите прет сметки. 

Член 5 
Функцијата на секретаријатите тоае до образуван,ето 

на привремените обласни народни одбори. 

Член в 
Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 2542 28 Ш 1949 год. Скопје 

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

Претседател 
на Комитетот за законодавство и ) 
изградба на народната власт на 

Вларата на НРМ, 
Н. Минчев, е р. 

б О О I 
Врз основа чл. 2 и 8 од Уредба ги на Владата на ФНРЈ 

I с учените трговски курсеви (Службен лист на ФНРЈ бр. 8 ОД, 
! 'X јмсгарм ЈМ9 година) го донесува следното 

Р Е Ш Е Њ Е 
Ј ЗА ОСНИВАЊЕ НА НИЖИ ТРГОВСКИ КУРСЕВИ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 
1) Во градовите: Скопје, Битола, Куманово, Штип, Те-

тово, Титов Велес, Прилеп и Струмица се основаат нино! 
трговски курсеви, под раководство и надзор на Министеру 
сте ото за трговија и снабдување. 

2) Настаната но книгите трговски курсеви да започне 
на ден 1. III. 1949 година. 

3) Уписот во курсовите да започне веднаш к да се 
заврши на ден 26. П. 1949 година. 

4) Примените испити за курсовите да се одржат на 26 
и 27 II. 1949 год. 

5) Наставата да се врши по пладне. 
6) Сите трошкови околу издршката на курсевите од 

т. 1 паѓат на терет на претсметката на приходите и расхо-
дите на Министерството за трговија и снабдување. 

7) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 6152, 1.2 II. 1949 година, Скопје. 

Министер 
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НРМ 

К. Миловски с. о. 
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Врз основа чл. 2 и чл. 9 од одредбата на Владата ФИЧ 
: ?а следните трговски курсеви ("Службен лист на ФНРЈ бр. 
! 6 од 19 јануари 1949 год.) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н А 

ЗА ОСНИВАЊЕ СРЕДНИ ИТОВСКИ КУРСЕВИ ВО ПАДО-
ВИТЕ: СКОПЈЕ, БИТОЛА, ШТИП И СТРУМИЦА 
! Во градовите: Скопје, Битола, Штип и Струмица се 

оживат средни трговски курсеви, под раководство и надзор 
на Мѕ'иистеравото за трговија и снабдувале. 

2. Наставата во средните трговски курсеви да започне 
на ден 1. III. 1949 година. 

3. Уписот во курсевите да започне веднаш и да се за-
врши на ден 26. II. 1949 година. 

4. Приемните испити за курсевите да се одржат на 26 
и 27. II. 1949 година. 

5. Наставата се врши по пладне, 
6. Сите трошкови околу издршката на курсевите од т. 

1 паѓат на терет на претсметката на приходите и расадите 
нг Министерството за трговија и снабдување 

7. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 6154 12 Ц 1949 година, Скопје. 

МИНИСТЕР 
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВЊЕ НА НРМ 

К. Миловски с. р. 
Ќ 0 2 

Врз основа на чл. 2 и 9 од Уредбата на Владата на 
ФНРЈ за школите за учениците во трговијата ("Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 114 од 31 декември 1948 година) во со-
гласност со Министерот на трудот на НРМ, го донесувам 
следното 

Р Е ш а њ е 
њ оснивање ма Школа за учениците во трговијата 

во град Скопје 
1. Во град Скопје се оснива Школа за учениците во трго-

вијава, под раководството на Министерството за трговија И 
снабдување. 

2. Наставата во Школата за учениците во трговијата да 
започне на ден 1 П1 1949 година. 

3. Уписот во Школата да започне веднаш и да заврши И? 
ден 26 И 1949 година. 

4. Настаната да се врши по пладне. 
5. Сите т рошкови околу издршката на оваа школа паѓам 

на терет на претсметката на приходите и расходите на Мини" 
стерстпото за трговија и снабдување. 

в. Они решение влегува во сила веднаш. 
Бо 615? 12 и 1949 година, Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување па НРМ 

К, Миловски, с р. 
Сокѕа^ен, 

Министер ЈШ грудо' 
Б, Кузмановски, с. 
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Министерството на внатрешни (е работи на Народна 

Република Македонија - Скопје, надлежно по чл. 13 точка г) 
ед Законот за здруженија, соборите и другите јавни скупови, 
решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата 
ца "Сојузот на културно-проеветните друштва на Народна 
Република Македонија" со седиште во гр. Скопје, донесе 
следното; 

Р Е Ш Е Н И Е 
. Одобрува осн,ивањето и рибо гата на "Сојузот на кул-
1гурио-просветиите друштва на Народна Република Македо-
нија" со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на те-
риторијата на Народна Република Македонија. 

Решено во Министерството на внатрешните работи на 
Народна Република Македонија - Скопје, на ден 8 март 
1949 год. под IV бр. 4987/49 го,г 

МИНИСТЕР 
ма анд грешните работи на НРМ . 

Цв. Узуновски, с. р. 
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Согласно чл. 8 и ЈП од, Законот за одбори на одбор-
ници за народните одбори, Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор во гр. Струмица го донесува следното 

Р Е Ш Е Њ Е 
За распишување избори, за една одборничко место на 

Околискиот народен одбор на струмишка околија во из-
бореа единица бр. V/!. 

Се распишува? избора за 8 мај 1949 год. за едно од-
борници место на Околискиот народ-и здбор во околија 
струмишка во' шборна единица V/! која опфаќа село 
Ново село. 

Ова решение да се објави во „Службен весник на г1а-
Подна Република Македонија". 

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во 
р. Струмица на ден 28 ГИ год. бр. 3481'49 год. 

105 
За правилна постапка при уплатувањето и за правилно 

книжење на буџетските приходи во текот на 1949 година, 
на основа точка XI — од Напатствие^ бр. 47998 од 29 де-
кември 1948 година на Министерот на финансиите па ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр 1/49) пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ БУЏЕТСКИ 
ПРИХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 1949 ГОДИНА ПО СМЕТКИТЕ 

ПРИ НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ - ЦЕНТРАЛА ЗА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I - ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
Данок на промет на производи за 1949 година и долгот 

од поранешните години ќе се уплатува! на следните сметки: 
1, - на сметка бр. 8—800020 - Данок на промет на произ-

води од државните стопански претпријатија од со-
јузно значение со вирман на обр. 155—; 

% - на сметка бр. 8—800120 - Данок на промет на произ-
води од државните стопански претпријатија од репу-
бликанец значевме со вирман на обр. 171; 

1 - на сметка бр. 8—800220 - Данок на промет на произ-
води од државните стопански претпријатија од ло-
кално значение со вирман на обр. 172—; 

4. - на сметка бр. 8—800310 — Данок на промет на про-
изводи од претпријатија на народните и општествени 
организации со вирман обр. 176—; 

- на сметка бр. 8--800420 - Данок на про.мет на произ-
води од економиите и службите па работничкото 
снабдување со вирман обр. 177—; 

6. - на сметка бр. 8—800520 - - Данок на промет на про-
изводи од претпријатијата од задружниот стопански 
сектор со вирман на обр. 173 и во готово на обр. 
135- : 

% - на сметка бр. 8—800620 - Данок на промет на произ-
води од претпријатијата од пр-ватниот сектор ако 
се уплатува од приватни лица во готлро на сбр '35 
а ако е задржан од страна на државните стопански 
претпријатија или надлештва и установи со вирман 
на обр. 173; 

^ - на сметка бр. 8— 800720 - Данок на промет на произ 
води од продадени даночни вредносници, кој го 
уплатуваат поверенств.ггл на финансии" м -
банка на обр 135 - . 

По г е н и т е сметки се уплатуваат и другите видови на 
опш додржа в ната акумулација т. е. сега разлика помеѓу про" 
давнатж цена на производителот односно единствената цена 
во продавањето на мало по одбивање на трошкови^ на 
трговијата (рабатот) од една страна и просечната планска 
цена на производството за 19-19 година од друга страна^ 
спрема структурата на цените за 1949 година. Тука доваѓа-
ат и уплатите за собирната сметка I. - на Министерството 
на финансиите на ФНРЈ, републиканска разлика, снижување 
на трошкови^ на производството во 1947 година и снижу-
вање на полната цена на чинењето во 1948 година, бидејќи 
постигнатото снижување на полната цена на чинењето во 
1948 година, согласно чл. 10 од Законот га државниот бу-
џет за 1949 година, влегува во структурата на цените за 
1949 година и ќе се уплатува како данок па промет на 
производи. 

На уплатницата или вирманскиот налог треба обавезно 
да се означи поверенството за финансии ири кое се води 

; даночната сметка на уплатителот. 
I 

II. - РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПОВИСОКИТЕ И ПОНИСКИТЕ 
ЦЕНИ НА СТОКАТА 

(Данокот на промет на производи од слободниот промет 
на стоката) 

Разликите помеѓу повисока! е и пониските цени на сто-
ката што се упл ату вани во 1948 година на сметките бр, 
8—800501 и Ѕ— 800502, ќе се уплатуваат во 1949 година са-
мо на сметка бр. 8—800501 со вирман на обр. 174 за про-
изводи кои не се наменети за локалното стопанство. 

III. - СНИЖУВАЊЕ НА ПОЛНАТА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ-
ТО ЗА 1Ѕ49 ГОДИНА 

Планското снижување на полната цена на чинењето за 
1949 година, што ќе се планира врз основа на чл. 7 од За-
конот за општодржавниот буџет за 1949 година (Службен 
лист бр. 113/48), ќе се уплатува на следните сметки: 
1. — на сметка бр. 8—800034 — Снижување на полната це-

на на чинењето на државните стопански претприја-
тија од сојузно значение со вирман на обр. 174; 

2. — на сметка бр. 8—800134 - Снижување на полната це-
на на чинењето на државните стопански претприја-
тија од републиканец значение со вирман на обр 174; 

3 .— на сметка бр. 8—800234 — Снижување на полната це^ 
на на чинењето на државните стопански претпријати-
ја од локално знаменце со вирман обр. 174; 

4. — на сметка бр. 8—800334 - Должните износи на пости-
гнатото снижување на полната цепа на чинењето од 
сите државни стопански претпријатија (сојузно, ре-
публиканец и локално знаменце) со вирман обр. 174; 

IV. - ТРЖНА ДОБИВКА ОД ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО 

Тржната добивка од локалното стопанство производи" 
1 телните стопански прет при ја гија од градските и околиските 

народни одбори нема да ја у.платуваат на досегашната сме-
тка бр. 8—800037 но се должни да ја уплатуват на одделна 
сметка кај оноа седиште на Народната Банка на ФНРЈ Цен-
трала за НР Македонија или Комунална Банка каде се води 
и извршувањето на буџетот на односниот орган на пожав-
ната власт и тоа: 
1. — на сметка бр. 804.001 - Тржна добивка на државните 

стопански претпријатија од локално значевме под ад-
министративно-оперативен раководител на околиски-
те народни одбори: ' , 

2. — на сметка бр 804—002 - Тржна добивка на државни-
те стопански претпријатија од локално значевме под 
административно-оперативииот раков одите л па град" 
ските народни одбори и 

8. - на сметка бр. 804—011 - При Комуналната банка Ско-
пје - тржната добивка на државните стопански прет' 
пријатна од локалното маченце на Градскиот нарО' 
ден одбор I реон - Скопје 

на сметка бр. 804—012 на Градскиот народен одбор 
II реон Скопје 

на сметка бр. 804—013 на Градскиот народен одбор -
III реон Скопје 
на сметка бр. 804—014 на Град. народ, одбор IV р е о н -
сково 

на сметка бр 804 -015 на Градскиот народен одбор -
Скопје 

(Три секоја уплата на гржната добивка плаќано? с дол-
жен пред бројот на сметката да го запише оперативниот 
број на седиштето на Сточната банка кпЈ која се пр?цп 

' уплатата 
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РАЗЛИКА ВО ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 
Државните стопански претпријатија кон испорачуваат 

суровини и материјали по повисоки цени на државните про-
доводитедни стопански претпријатија од локално значенпе 
В на производителите претпријатија од задружниот и при-
ватно? стопански сектор, должни се разликата меѓу пови-
соките и пониските цени да ја уплатуваат кај кредитните 
Претпријатија на сметка „Разлики во цени на суровини и 
материјали" на оној околиски односно градска народен од-
фор на чија територија се нацо/а државното стопанско прет-
пријатие од локално значение, задружно или приватно, кое 
т и набавува — купува — суровините и материјалите, однос-
но на сметка на оној околиски или градски народен од-
бор на кого претпријатието — купецот припаѓа л тоа: 
1. — на сметка бр. 804101 — за државните стопански прет-

пријатија на околиските народни одбори 
2. — на сметка бр. 804102 — за државните стопански прет-

пријатија на градските народни одбори 
3. — на сметка бр. 804111 — При Комуналната банка -

Скопје за државните стопански претпријатија на 
Градскиот народен одбор Скопје — I реон 

на сметка бр. 804112 — При Комуналната банка — Ско-
пје за државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор Скопје — II реон 

на сметка бр. 804113 — При Комуналната банка - Ско-
пје за државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор Скопје — III реон 

на сметка бр. 804114 — При Комуналната банка - Ско-
пје за државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор Скопје — IV реон 

на сметка бр. 804115 — При Комуналната банка --- Ско-
пје за државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор Скопје 

Регресот за разликата во цената државните стопански 
производители!! претпријатија од локално значенис, во пол-
за на своите текушта сметки ќе го'наплатувал кај кредитни-
те претпријатија по следните сметки: 
1. — сметка бр. 800584—1 — државните стопански претпри-

јатија на околиските народни одбори 
2. - сметка бр. 800584—2 - државните стопански претпри-

јатија на градските народни одбори 
3. - сметка бр. 800584—11 — при Комуналната банка — 

Скопје државните стопански претпријатија па Град-
скиот народен одбор - I реон — Скопје к 

сметка бр. 800584—12 - при Комуналната бак, ита — 
Скопје државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор — II реон — Скопје 

сметка бр. 800584-—13 — при Комуналната банка -
Скопје државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор - III реон - Скопје 

сметка бр. 800584—14 - при Комуналната банка -
Скопје државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор - IV реон — Скопје 

сметка бр. 800584—15 - при Комуналната банка — 
Скопје државните стопански претпријатија на Град-
скиот народен одбор — Скопје 

Регресот за платениот подвозен став државните сто-
пански производителни' претпријатија во полза на своите 
текушта сметки ќе го. наплатуваат кај кредитните претпри-
јатија по следните сметки: 
1. - сметка бр. 8005ЅЗ—1 — државните стопански претпри-

јатија на околиските народни одбори 
1 - . сметка бр. 800583—2 - државните стопански претпри-

јатија на градските народни одбори 
- сметка бр. 800583—11 - При Комуналната банка Ско-

пје државните стопански претпријатија на Градскиот 
народен одбор Скопје - I реон 

сметка бр. 800583—12 — При Комуналната банка Ско-
пје државните стопански претпријатија па Градскиот 
народен одбор Скопје - II реон 

на сметка бр, 800583—13 - При Комуналната банка Ско-
пје државните стопански претпријатија на Градскиот 

вроден одбор Скопје - III реон 
на сметка бр. 800583—14 — При Комуналната банка Ско-

пје државните стопански претпријатија на Градскиот 
нероден одбор Скопје - IV реон ч 

па сметка бр. 800583—15 - При Комуналната банка Ско-
пје државните стопански претпријатија на Градскиот 

народен одбор Скопје 
Пресметаувањето и начинот на уплатата на тржната до 

Знака од локалното стопанство ќе се врши согласно Наред 
бата бр. 5400/14-Н - 1949 година на Сојузното Министер-
ство на финансиите (Службен лист на ФНРЈ бр. 16/49) 

Регресот ѕа разликата во цената и за платениот подво 
зен став на државните стопански произволителнн претирн 
јата ја од локално значение ќе се врши согласно Напатствие 
те бр. 5401 од 14-11-1949 година на Сојузното Министерство 
на Финансиите (Службен лист бр 21/49 година) 

I V. - ДОБИВКА МА Д Р Ж А В И Н Е С ГИ! ЈАМСКИ ПРЕТИ!% 
ЈАТИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО БУЏЕТ 

Државните стопански претпријатија ќе го уплатуваат 
делот од добивката што му припаѓа на буџетот на СЛЕДНИТЕ 
сметки: 

д — државните стопански претпријатија од републи-
к а н е ц значеиие на сметка бр. И—8210О 

Државните стопански претпријатија од републиканска 
значкине при уплатата на делот од добивката на вирман 
скиог налог мора да означат број на партијата и позиција-
та во чија полза се уплатува приходот и това: 

1. — претпријатија под администратнвно-опсративниос 
раководител па Претседателството на Владата — партија 011Ј 

2. — претпријатија под ресорот на Министерството на 
ј индустријата и административно-оперативниот раководител" 

на главните дирекции — партија 01201 - за делот рд до-
бивката за 1949 година, а партија 01202 — за неуплатениот 
дел од добивката од'1948 година; 

3. претпријатијата под ресорот на Министерството 
на шумара 'ЈОТО И лдминпстративно-оперативниот раководи-
тел на главните" дирекции — партија 01301 — за делот од 
добивката за 1919 година; 

1. - претпријатијата под ресорот на Министерството з^ 
локален саобраќај и административно-оперативниот раково-
дител на главните дирекции — партија 01401 — за делот 
од добивката за 1949 година, а партија 01402 — за неупла-
тениот дел од добивката од 1948 година; 

5. - претпријатијата под админнстративно-оаеративни 
от раководител на Министерството на градежите — парти 
ја 01501 за делот од добивката за 1949 год. а партија 
01502 - за неуплатениот дел од добивката од 1948 година; 

6 - претпријатијата под админисгративно-оператнвнноТ 
раководител на Министерството на внатрешните работи пар-
тија 01601 - за делот од одбивката за 1949 год.; 

7. — претпријатијата под административно-операгивнпог 
раководител на Комитетот за туризам и угостителството — -
партија 01701 - за делот од добивката за 1949 година а пар- 1 
тија 01702 - за неуплатениот дел од добивката од 1948 го-
дина и 

8. претпријатијата под административно-оперативни-
от раководител на Геодетската управа —- партија 01801 -
за делот од добивката за 1949 година, а партија 01302 — за-
неуплатениот дел од добивката од 1949 година. 

6. — Државните стопански претпријатија од локално 
значение: 
1. — на сметка бр. 323000 --- Дел од добивката на државни-

те стопански претпријатија од локално авансине под 
административно-оператнвниот раководител на околи-
ските народни одбори; 

2 . н а сметка бр. 323100 - Дел од добивката на држак-
ннте стопански претпријатија од локално значени! 
под административно оперативниот раководител не 
градските народни одбори 

3. - на сметка бр 323100 - При Комуналната б,ешка - Ско-
пје дел од добивката на државните стопански прет-
пријатија под 1дминистративно-оперативннот раково-
дител на Градскиот народен одбор - Скопје — I реон 

на сметка бр. 323200 - На Градскиот народен одбор - 1 

Скопје — II реон 
на сметка бр. 323300 - На Градскиот народен одбор -

Скопје — III реон 
на сметка бр 323400 — На Градскиот народен одбор -

Скопје — IV реон 
на сметка бр 323500 - На Градскиот народен одбор -

Скопје г , 
Сите уплати се вршат со вирман обр. 174. 
Околиските и градските државни стопански прегорија" 

! тнја се должни пред бројот на сметката да го запишат опе-
ративниот број на оноа седиште на Народната Банка ФНРЈ 
- Централа за Н Р, Македонија или Комунална банка кп̂  
де се води изврши вашето на буџетот на односниот орган на 

: државната власт во чија подла с.е. врши уплата на делот од 
добивката 

VI. - РАЗНИ ПРИХОДИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Разни приходи на државните стопански претпријатија 
ќе се уплатуваат ПГЈ полза на буџетот на следните сметки?, 

а - Државните стопански претпријатија од републи-
канец значение на сметка бр. 8—32100 

Државните стопански претпријатија од републиканска 
значение при уплатувањето, на вирманскиот налог, мора да 
означат број на партијата и позицијата во чија ползе Св ,. 

; уплатува приходот и това: 
1. - од вишок за плаќање на дирекциите. партија 015 
2. - - тарифните разлики - партија 020 
3. разлики во цените на суровините, материјалот ^ 

'готовите НПОНЗВРИМ - ПАРТИ' '" 



Бр. 9 - Стр, 84 НИК Н А Скопје, 26 IV 1949 год. - I од. V 

г 4. — разлики на работите и маржите - партија 022 
, 5. — одвишок на планираниот допринос за кадрови — 
Оргија 023 и 

6, - други приходи (што не се на друго место спомена-
ти во ова напатствие) партија 024 -

б - Државните стопански претпријатија од локално 
аначение овие приходи ги уплатуваат во полза на односни-
от буџет на органот на државната власт на истите сметки 
Споменати во ова напатствие под тон. V. буква б—. 

Сите уплати се вршат со вирман на обр. 152.— 
Сите овие приходи ќе се уплатуваат во бруто износ т. е. 

не смеат од бруто износ да се одбиват никакви негативни 
разлики. 

Просечниот подвозен став претпријатијата ќе го уплату-
ват спрема Напатствие^ бр. 9491/48 (Службен лист на 
ФНРЈ бр. 64/48 година) и на сметките кои што се во "его 
назначени. 

Се напоменува дека амортизацијата не е буџетски при-
ход и дека ќе се уплатува на досегашните сметки кај Држа-
виа! а инвестициона банка односно Народната или Комунал-
ната банка н това како оној дел што се уплатува во општо-
државннот амортизационен фонд така и оној дел што се 
уплатува во амортизациониот фонд на претпријатието. 

VII. - ДАНОК НА ДОХОД (ДОХОДАРИНА) 
Данокот на доход ќе се уплатува на збирна сметка 

„Доходарнна" која се води кај оноа седиште на Народната 
банка на ФНРЈ - Централа за НРМ или Комуналната бан-
ка каде се води и извршувањето на буџетот на односниот 
орган на државната власт и това: 
1. - на збирна сметкз бр. 807000 - за околиските народни 

одбори - поверенства за финансиите; 
- на збирна сметка бр. 807001 - за градските народни 

одбори - позерексгва на финансиите; 
. Ј , - н а збирна сметка бр. 807001 - При Комуналната С л 

А ка - Скопје за Градски народен одбор Скопје I реон 
" ' на збирна сметка бр. 807002 за Градскиот народен 

заГрадски народен од-
Р ? одбор на И реон - Скопје 
Р на збирна сметка бр. 807003 

бор на ИС реон - Скопје 
на збирна сметка бр. 807004 - за Градски народен од-

бор на IV реон - Скопје 
Чаевите лицз уплатите ќе ги вршат со уплатница обр. 

бр. 40 
Државните стопански претпријатија, установи и надле-

штвд запрениот данок на доход ќе го уплатуваат по пат на 
вирман. 

Околиските односно градските народни одбори - по-
вереново за финансиите - на секој 1, 6, И. 16, 21 и 26 во 
месецот се должни да издадат налог на седиштето на На 
родната Банка на ФНРЈ - Централа на НРМ или Комунал-
ната банка за расподелба на уплатените износи од оваа 
сметка во полза на поедините буџети по одредените ПРО 
центи утврдени во Законот за државниот буџет за 1949 
година. 

Распределените процентуслни износи од поедините ви-
дови на данокот на доход што му припаѓаат на сојузниот, 
републикансќиот и буџетот на односниот околиски или град 
ски народен одбор како и буџетите на месните народни од-
бори ќе се преведува по пат на вирман во полза на следни 
ѕе сметки; 

Соју- Репуб- М. Н. О. 
зен ликаи. збирна 

буџет буџет сметка 
1) Дел данокот на доход од 

работици, наместеницн и 
службеници 800025 8—32100 807006 

К. - Дел од данокот на доход од 
земјоделци 800125 „ „ 

В. - Дел од данокот на доход од 
занаетчиски домаќинства 800225 „ „ 

4 - Дел од данокот на доход од 
задруги и задругари 800525 „ „ 

К - Дел од данокот на доход од 
други занимања и имоти 800625 „ м 

(I - Дел од должниот данок на 
доход од земјоделци 800325 „ и 

Ч, - Дел од должниот данок на 
задруги и задругари 800725 0 " м 

в - Дел од должниот данок на 
I доход од занает, дома-

ќинства 800423 н н 
Р. - Дел од должниот данок од 

др. занимања и имоти 800825 „ 
Сите видови од делот од данокот на доход во полза на 

Нултите на околиските и градските народни одбори се 
уплатуиаат на сметките покажани во ова напатствие пл 
гочка V - буква б. 

Сите уилачи од делот од даноков на доход во полза НЈ 
сојузниот буџет, околиските и градските народни одбори ќе 
ги вршат по пат на гирмпн и одделни налози за секо? вид 
данок па доход по образец 1Г2. 

Сите уплати од делот од данокот на доход во по ма на 
републиканскиот буџет ќе се вршат со вирман по специјал-
ниот образец на налог на кој е напечатена спецификација. 

За делот од данокот на доход кој припаѓа на буџетот 
на околискиот односно градскиот народен одбор ќе Се вр-
ши со вирман на образец 174 а за делот на месните народ-
ни одбори ќе се врши со вирман на образец 152.— 

VIII. - ТАКСИ 

Таксите што се наплатуват во готови пари се полагат 
во полза на сметка бр. 8—800021. 

При уплатата на овие такси во готово служи образец 
127— а за вршење на уплата со вирман служи образец 152. 

IX. - ДРУГИ ПРИХОДИ 

Други неспоменати приходи ни полза на буџетот за 
1949 година ќе се уплатуваат на следните сметки и това: 

а - по републиканскиот буџет 
Сите приходи по републиканскнот буџет за 1949 година 

од државните надлештва и установи, приходи од казни, 
уплата буџетски средства од минати години, приходи од 
претходната година, приходи од укинати фондови и ра.чни 
непредвидени приходи ќе се уплатуваат на сметка бр. 
8—32100 

Уплатите во готово ќе се вршат со уплатница обр. 106-6, 
а со нирман на обр. 151 и обр. 152 

На грбот на уплатницата или вирманскиот налог мора 
да се означи бројот на партијата и позицијата во чија пол-
за се уплатува приходот и тоа: 
Министерство на индустрија и рударство 
Приходи од згради - парт. 032 
М-ство на земјоделието парт. 033 
Од неделен лист „Наше село" поз 01 
Од продажба на Часопис „Земјоделец" поз. 02 
Од продажба на брошури поз 03 
Од продажба на земјоделски календар 
Од продажба на прирачници 05 
Од продажба на уџбенини 
Од продажба на книги 07 
Ч о мтлелски техникум Битола парт. 034 
Приходи од стопанството поз 01 
'-^имочелскч теVПИКА м Гетово парт. 035 
Приходи од стопанството поз. 01 
' ^ м ј о н с к и грчч V ч Струмица парт 036 
Приходи од стопанството лоз 01 
Ч"м5опрлски техник и Неготино парт. 037 
Приходи од стопанството поз. 01 
( глобално земј ипјгко училиште — Штип парт 038 
Приходи од стопанството поз. 01 
Специјално земјоделско училиште -

Куманово парт. 039 
Приходи од стопанството 01 
Ветеринарен техникум парт. 040 
Приходи од прегледи лоз 01 
Земјоделски испитагелен институт 

Скопје парт. 041 
Приходи од стопанството поз. 01 
Опитно поле - Кочани парт. 042 
Приходи од стопанството поз 01 
Опитно поле - Кавадарци парт, 
Приходи од стопанството поз. 01 
Опитна овоштарска станица - Ресен парт, 044 
Пги,хпггц ПП стоп д нотното поз. 01 
Селекционо овчарска „Овче поле8 парт. 045 
Приходи ог\ овчарството пп.г 01 
Земска ергела „Вардар" парт, 046 
Приходи од стопанството лоз 01 
Минчггеоството на трговијата и снаб-

дувањето 
Министерството парт. 047 
Од потрошачки карти лоз. 01 
Од мерки и геглилки 02 
О л у плата на интернист 03 
Министерство на внатрешните работи 
Министерството парт. 048 
(лативи обрасци 01 

"лботна снага на осуѓениии 02 
Економија 03 
Социјално осигурана на осугеницн 04 
Министерство на правосуднето 
Министерство 10 парт. 049 
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Па!.'шади поз 01 
Кривични трошкови 02 
Министерство на трудот 
Министерството парт. 050 
Од печатење на обрасци 01 
Министерство на просветата 
Народен театар - Скопје парт. 051 к 
Приходи од претстави 
Средна политичка школа парт. 052 ј.! о.-, 
Накнада за храна : 
Министерство за социјални грижи 
Земјоделско стопанство Сарај парт. 053 
Приходи од стопанството 01 ! 
Министерство на народното здравје 
Акушерско училиште парт. 054 
Од продадена помија поз. 01 
Забна амбуланта при Заболекарското 

училиште парт. 055 
од бол инчи и трошкови 01 
Бактер. епид. институт — Скопје парт. 056 
од болнички трошкови 01 
Санитет. епид. станица — Битола парт 057 
од прегледи 01 
Интернат при Медицинското училиште парт 058 V 
од режиска храна 01 
од свињи 05 ј 
Главна управа на ЗСО парт 059 
од лекување на физикална терапија 01 ј 
Државна болница Битола пар1 060 
од болнички трошкови 01 
од амбулантни прегледи О1' 
од продадена помија О? 
Од кирија на буткате 04 
Државна болница Штип парт 061 
од болнички трошкови 01 
Станица за трансфузија на крв парт 062 
од продавање на крв ОЈ 
Санаториум за костна „ТВС" Охрид парт. 063 
болнички трошкови 01 
Санаториум Лешок парт. 0630 
Родилен дом Скопје парт. 0631 
Комитет за универз. и високи 

школи - Скопје парт. 064 
од накнада за лечење 01 
од економија 02 
Геодетска управа 
Катастарска управа парт. 065 
Од такси 01 
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 
Поиходи од казни за прекршување 
на законските и општи прописи парт. 066 
Приходи од казни за неодржување 

на законски срокови (затезни 
камати) парт. 067 

Приходи од казни кои ги изреку-
ваат држ. арбитражи парт. 068 

Уплата на буџетски средства од 
минатите години: 

Враќање на буџетски средства од 
минатите години парт. 069 

Приходи од минати години 
Неупатени приходи од минати години парт. 070 
Приходи од укинатите фондови парт. 071 
Разни непредвидени приходи и вон-

редни приходи парт. 072 
Вишоци на приходи од минати години 
Вишок на приходи од минатата година 

по буџетите на народните одбори парт. 074 
Доколку не се означи бројот на партијата и позиција 

та мора да се означи на име што се однесува односната 
сума. 

Без овие ознаки Народната банка на ФНРЈ - 1'ен 
трала на НРМ и нејзините седишта, Комуналните банки и 
поштите нема да примаат никакви уплати нито ќе ги извр-
шуваат вирманските налози. 

б - По буџетите на народните одбори 
Сите останати приходи по буџетите на околиските ча 

родни одбори и градските народни одбори од државните 
установи и надлештва, приходи од казни, трошарина на 
права и услуги и разни непредвидени приходи ќе се увла 
туваат на следните сметки и това: 
1. — на сметка бр. 323000 - за околиските народни одбори 
2. - на сметка бр. 323100 - за градските народни одбори 
3. — збирна сметка бр. 807003 за данокот на наследства и 

подароци на околискиот народен одбор. 
4 .— на сметка бр. 323100 - при Комуналната банка, Ск.-пЈе 

приходи на НО - I реон Скопје 
на сметка бр. 323200 - при Комуналната банка, Осо 
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ије приходи на НО - И реон 
на сметка бр. 323300 - при Комуналната банка, Ско-

пје приходи на НО - III реон 
на сметка бр. 323400 — при Комуналната банка. Ско-

пје приходи на НО — IV реон 
на сметка бр. 323500 - ири Комуналната банка, Ско-

пје приходи на ГНО - Скопје 
5. - на збирна сметка 807011 - Данок на наследства и по-
дароци на I реон 

на збирна сметка 807012 - Данок на наследел а и 
подароци на II реон 
на збирна сметка 807013 - Данок на наследете! и 
подароци на III реон 
на збирна сметка 807014 - Данок на наследете! и 
подароци на IV реон 

6. - Збирна сметка 807021 - Разни приходи (трошарина 
на права и услуги) I реон 
Збирна сметка 807022 - Разни приходи ( трошарта 
на прзва и услуги) II реон 
Збирна сметка 807023 - Разни приходи (трошгрит 
на прпва и УСЛУГИ) III реон 
Збирна сметка 807024 - Разни приходи (трошарина 
на права и услуги) IV реон 

Сите уплати во полза на горните сметки се одобруваат 
на односните седишта на Народната банка на ФНРЈ - Цен-
трала лп НРМ или Комунална банка каде се води извршу-
вање на бгчтетот на односниот околиски — градски наро-
ден одбоп 

Уплатите се вршат во готово со уплатница обр. 127 
и.ди со вирман на обр. 152. 

На грбот на уплатницата или вирманскиот налог мора 
па се означи бројот на партијата и позицијата во чија пол-
за СР уплатува приходот 

Доколку не се знае бројот на партијата и позицијата 
мора да СР пзиччн на име што се однесува уплатената сума. 

X. - УПЛАТУВАЊЕ НА КОРЕКТУРА НА РАСХОДИТЕ 
Копрктура на расходите се уплатува на следните смет-

ки и това: 
1. - на сметка бр. 8- 801099 - Коректура на расходите 
по реп^бликанскиот буџет 
2. - на сметка бр. 3^011 - Коректура на расходите по 
буџетот нл ^ПОДНИ одбори 
3. - на сметка бр. 323101 - Коректура на расходите по 

буџетот на градските народни одбори 
4. - на сметка бр. 323101 - При Комунална банка - Ско-

пје. коректура расходи на I реон 
на сметка бо 32.4901 - Коректура расходи на И реон 
на сметка бр. 323301 - Коректура расходи на 111 реон 
на сметка бр 323401 - Коректура расходи на 'V реон 
на сметка бр. 323501 - Коректура расходи на ГНО. 

Уплатите се вршат со уплатница на обр. 1396. На гр-
бот на уплатницата мора да се означи бројот на акредити-
вот, партија, позиција во чија полза се врши уплатата (ко 
ректура). 
Бр 4090, 24-111-1949 г., Скопје 

Министер па финансиите 
Даре Џамбаз, с. Р 

Министерството на индустријата и рударството на 
НРМ - по извршеното сравнување со изборниот текст, ус-
тановена е дека во текстот на Правилникот за организација 
ч работата на Работничкиот техникум на Министерството 
за индустрија и рударство во Скопје, во „Службен весник на 
НРМ" бр. 7 од 21 март 1949 год. се погкрале овие грешни и 
тава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА 
РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ 

Во чл. 18 ст. 2 место зборот „Крајот44 треба да стон 
„Кругот44 

Во чл. 19 место „чл 844 треба да стои „чл. З44. 
Во чл. 22 во вториот ред измеѓу зборовите „образова-

ние44 н ,во44 треба аа се уметне зборот „1а. 
Во чл. 33 во третиот ред место зборот ^по44 треба да 

стои „во44 

Во чл. 50 ст. 3 испуштени се зборовите „на тоа учи-
лиште44 така да станот 3 да гласи „при прѕјдувањето на 

,слушателите од Работничкиот тсхникум во ко^ друго учи-, 
дигате, на тоа училиште се испиела препис од картонот за 
слушаниот ко! што пресува во тоа училиште44. 

Бр. 4482 Скопје, 4 април 1949 год. 
Од Министерството за. индустрија 

и рударство на НРМ 
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И С П Р А В К А 
Би „Службен весник на НРМ ' бр 24 од 1Ц-1948 год. ј 

на сграна 196 отпечатена е Наредбата за начинот на откупот 
на сировите животински кожи по печатна' грешка без погла- ј 
ние. 

Во поглавнето на Наредбата треба да ион : Бра основа 
чл. в ст. 2 и 4 од Уредбата за откуп на суровите животи) кп 
кожи „Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/48 Министерот 8у 
дустрија и рударството во согласност со Министерот на тр-
говија и снабдувањето донесува. 

Од Министерството на индустријата и рупарството на , 
НРМ. 

ИСПРАВКА 

Во Наредбата на ова Министерство бр. 2913 од 13 I 1У40 
год. објавена но "Службен весник на Н. Р. Македонија" бр5 
5 од 28 П 49 г. на стр. 48 под 49 се потпаднеа следните неа 
нат и;, грешки: 

Во т. I ред втори пред души е НН вредна Република Ш ' 
кедонија" треба да се умегне "на подрајчето н а . . . " . 

Во т 3 ред „И 1949 год." треба да се уметне 
Датата на Наредбата гласи "13 I 49 год, а не Л31 I 49 

год". 
Од Министерството и; трговијата и снабдувањето На 

НРМ 
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